




ค ำน ำ 

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และคณะ  รวมทั้งหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัย 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ศูนย์อาเซียนศึกษา ส านักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส านักหอสมุดและส านักบริการวิชาการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5  ในหัวข้อ “อนำคตกำรพัฒนำชนบทสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในประชำคม
อำเซียน”  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าภาพร่วมจัด ประกอบด้วย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) มูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่น 
และบริษัท โค้วยู่ฮะกรุ๊ป จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาชุมชนที่
สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพ่ือส่งเสริมให้
งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนรวมทั้งการเตรียมรับและปรับตัวของชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้ง                
เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนในกระแส
อาเซียนรวมทั้งการพัฒนาอ่ืนที่จ าเป็นของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศซึ่งได้รับความสนใจ
จากคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอใน
การประชุมภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ กว่า 200 ผลงาน นอกจาก 
การน าเสนอบทความวิจัยดังกล่าวแล้ว ในการประชุมวิชาคร้ังนี้ยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ 
อาทิ การปาฐกถาพิเศษ  การบรรยายพิเศษและการอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องจากคณะและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐและเอกชน          
จากภายนอก ทั้งนี้การจัดประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดท าเอกสารสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดประชุมตามมาตรฐานการประชุมวิชาการ 

 ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันศึกษา
และหน่วยงานต่างๆ จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์                     
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการทั้งจากส่วนราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จนเป็นผลให้การจัดประชุมส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทุกประการ  
 

ฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
        มกรำคม 2559 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ กำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 5 
“อนำคตของกำรพัฒนำชุมชนสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในประชำคมอำเซียน” 

The Future of Development toward Stability, 
Prosperity and Sustainability in ASEAN Community 

ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 ธันวำคม 2558 
ณ   โรงแรมเซ็นทำรำ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น  

 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปลายปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)  เต็ม
รูปแบบ อันเป็นความพยายามรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีสโลแกนว่า
สร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทร และ ร่วมแบ่งปัน มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน   และ
เป็นประชาคมเดียวกัน “One Vision, One Identity, One Community” โดยมีเหตุผลส าคัญที่ต้องการสร้างความ
เข้มแข็ง และเพิ่มอ านาจต่อรอง เพื่อให้อาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคนมีความสามารถแข่งขัน                
กับภูมิภาคอ่ืนได้  ท่ามกลางโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะกับประเทศมหาอ านาจ อีกทั้งยังสามารถสร้าง
อ านาจ การต่อรองได้ในระดับสากล  การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนจะเป็นความร่วมมือกันใน 3 เสาหลัก
ประกอบด้วย 1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) มุ่งให้ประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มุ่งให้เกิด
การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และ 3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่
ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม ซ่ึงนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียนโดยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย ภายใต้นโยบายต่างๆ 
11 ด้าน อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศในทุกระดับ และเป็นการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเป้าหมายในการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ต่อไป 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทส าคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาให้กับ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความคาดหวังของสังคมที่จะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ที่จะน าพาและชี้น าสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึง
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนข้ึน โดยก าหนดให้ “ประชำคม
อำเซียน” (ASEAN Community) เป็นหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการน าเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากนักวิจัย นักวิชาการ
ทั้งระดับชาติและนานาชาติตลอดจนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการหาแนวทางการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้สามารถสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์และ
นโยบายของประเทศ อันเป็นภาพอนาคตของชุมชน สังคมและประเทศชาติ สืบไป 
 



2. วัตถปุระสงค์ 
2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนรวมทั้งการเตรียมรับและปรับตัวของชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

2.3 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของชุมชนในกระแส
อาเซียนรวมทั้งการพัฒนาอื่นที่จ าเป็นของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  
 

3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
3.1 ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ใน 

แวดวงวิชาการและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์สู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3.2 ได้แนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในกระแสอาเซียน 
3.3 นักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาสังคม และผู้สนใจ ได้ร่วม

แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป 
 

4. รูปแบบกำรจัดประชุม 
4.1 การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติต่างๆ (Site Visit 

and Panel Discussion) 
4.2 การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ 
4.3 การเสวนาโต๊ะกลม  (Inter panel Discussion)  เวทีการพัฒนาชุมชนอาเซียน โดย นักพัฒนาจากประเทศ

ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในชุมชนอาเซียน 
4.4 การน าเสนอบทความผผลงานรับเชิญของผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะ Semi Panel Symposium 
4.5 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  ทั้งในรูปการน าเสนอ Oral  Presentation ภาคภาษาไทย (ระดับชาติ) 

และภาคภาษาอังกฤษ (ระดับนานาชาติ)   และ  Poster Presentation (ระดับชาติ)  
4.6 เวทีน าเสนอภาพอนาคตการพัฒนาของเมืองผชุมชนท้องถิ่น 
4.7 นิทรรศการน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้อง ในลักษณะ Success Model, Success Case 

 

5. ประเด็นและหัวข้อย่อยภำยใต้หัวข้อกำรประชุม 
5.1  เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 
 5.1.1 การพัฒนาวสิาหกิจชุมชนและ SMEs 
 5.1.2 การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 5.1.3 การพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพผลิตภัณฑ์และสินคา้ทางการเกษตร 
 5.1.4 การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 



 5.1.5 การคมนาคมและโลจิสตกิส์ 
 5.1.6 การเคลื่อนย้ายสินคา้ บรกิาร การลงทุนและแรงงาน 
 5.1.7 การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5.1.8 การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกลมกลืนกับวิถีชีวิตและวฒันธรรม 
 5.1.9 การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของวัยแรงงาน 
5.2 กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิ่น  
 5.2.1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 5.2.2 การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 5.2.3 การพัฒนาครอบครัว เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคประชาสังคม 
 5.2.4 การพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาเหมาะสมกับชมุชนท้องถิ่น 
 5.2.5 รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น 
 5.2.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมกับการพฒันาชุมชนและท้องถิ่น 
5.3 อำหำรและกำรเกษตร 
 5.3.1 ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น 
 5.3.2 อาหารจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 5.3.3 อาหารปลอดภัยและอาหารเพื่อสุขภาพ 
 5.3.4 เกษตรยั่งยืนและเกษตรทางเลือก 
 5.3.5 การพัฒนาพชืและสัตว์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบรบิทของท้องถิ่น 
 5.3.6 การพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 
5.4 กำรเสริมสร้ำงสุขภำพของคนในชุมชน 
 5.4.1 การรณรงค์ ป้องกัน การรักษา การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูสุขภาพของคนและชุมชนท้องถิ่น 
 5.4.2 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของชุมชน 
 5.4.3 การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพชุมชน 
 5.4.4 กิจกรรมทางกายและวิถีชมุชน 
 5.4.5 คุณภาพชีวิตตามช่วงวัย 
5.5 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

5.5.1 ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น 
 5.5.2 การจัดการความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.5.3 การบริหารและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 5.5.4 ระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มภาคการเกษตรและภาคการผลิต 

5.5.5 การจัดการมลภาวะทางอากาศ ทางน้ า และขยะของเสียในชุมชนท้องถิ่น 
5.5.6 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน   
5.5.7 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชน 
 
 



5.6 สังคมและวัฒนธรรม  
5.6.1 วัฒนธรรมและประเพณี Culture and Tradition 
5.6.2 ศาสนากบัการพัฒนา Religion and Development 
5.6.3 ภาษาและวรรณกรรม Language and Literature 
5.6.4 ศิลปกรรมและการแสดง Art and Performance 
5.6.5 การพัฒนาการศึกษา Educational Development 
5.6.6 ผู้สูงอายุและสังคมสงูวัย  (Orders’ Person and Aging Society) 

  
6. กลุม่เป้ำหมำย 

จ านวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 
6.1  นักวิชาการและนักวิจัยเพือ่การพัฒนาชนบท จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
6.2  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
6.3  ผู้แทนหน่วยราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายวิจัยชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา 

เอกชน ภาคธุรกิจเอกชน และปราชญ์ชาวบา้น 
6.4  นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

 
7. วันเวลำ และสถำนที่จัดงำน 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  “อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน”The Future of Development toward Stability, Prosperity and 
Sustainability in ASEAN Community คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2558 จัดขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 
25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

 
8. หน่วยงำนร่วมจัด  

หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
1. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. ส านักประสานความร่วมมือพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

5. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
6. วิทยาลัยนานาชาติ 
7. ศูนย์อาเซียนศึกษา 
8. ส านักหอสมุด 
9. ส านักบริการวิชาการ 

หน่วยงำนภำยนอก 
1. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2. ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ 

(สปพส.) 
3. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

4. บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด 
5. มูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) 

 



ก ำหนดกำร 
ประชุมวิชำกำรระดบัชำติและนำนำชำติ กำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืน 

“อนำคตของกำรพัฒนำชุมชนสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนในประชำคมอำเซียน” 
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community  

คร้ังที่ 5 ประจ ำปี 2558 ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 ธันวำคม 2558  
ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น 

วัน เดือน ปี เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม 
24 ธันวาคม 58 08.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และชมนทิรรศการการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริฯ และ

โครงการพัฒนาชุมชนของมหาวทิยาลัยขอนแก่นและภาคีเครือข่าย 
10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม และมอบโลห่์ที่ระลึกให้กับหน่วยงานร่วมจดัการประชุม  

โดย  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
10.30 – 11.45 น. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ 

“มูลนิธิปิดทองหลงัพระสืบสำนแนวพระรำชด ำริกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนเชิง
บูรณำกำรตำมแนวพระรำชด ำริ”  
โดย  หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ  ดิศกุล   
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมมลูนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

11.45 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัลพืน้ที่ดีเดน่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย  หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ  ดิศกุล   
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมมลูนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 

12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.00 น. 

 
 

บรรยายพิเศษหัวข้อ  
“วิชำกำรสำนพลังเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน:กรณีศึกษำของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น” 
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.กนก  วงศ์ตระหง่ำน   
ที่ปรึกษาส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

14.00 – 15.00 น. 
 
 

บรรยายพิเศษหัวข้อ  
“สำนพลังประชำรัฐเพื่อกำรพฒันำชุมชนท้องถิ่น สู่ควำมมั่นคง ม่ังคั่งและยั่งยืน” 
โดย นำยแพทย์พลเดช   ปิ่นประทีป   
      ประธานมูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  

15.00 – 16.30 น. น าเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) ตามหัวขอ้การประชุม 6 ห้อง 
16.30 – 18.00 น. น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
18.00 – 20.30 น. งานเลี้ยงรับรอง และการน าเสนอ  

“ภำพอนำคตของกำรพัฒนำเมืองขอนแก่นสู่ประชำคมอำเซียน”  
โดย บริษัทขอนแก่นพฒันาเมือง จ ากัด และมลูนิธชิุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า 



 

หมำยเหตุ    ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี เวลำ รำยละเอียดกิจกรรม 
25 ธันวาคม 58 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ 

09.00 - 10.30 น. เวทีการน าเสนอบทเรียนในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ร่วมรายการ 1. นำยไพฑูรย์  บุญสิลำ      ผู้แทนเกษตรกรตวัอย่ำง   
                2. นำยบวร  วิเศษดี           ผู้ประสำนงำนพัฒนำในพื้นที่ 
                3. อำจำรย์วีระ  ภำคอุทัย     ผู้บริหำรโครงกำร 
                4. นำยหิรัญ  แสวงแก้ว       นักวิจัยปฏิบัติงำนในพื้นที่ 
                5. นำยบ ำรุง  คะโยธำ         เกษตรกรและนักพัฒนำ 
ด าเนินรายการโดย  นำยวิเชียร  แสงโชติ   

10.30 - 12.00 น. น าเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) 6 ห้อง (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ  

“ทิศทำงและกำรสนับสนุนทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของประเทศ” 
โดย  ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สุทธิพันธ์  จิตพิมลมำศ  
      ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

14.10 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่นและพิธีปิดการประชุม 
โดย รองศำสตรำจำรย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย   
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิจัย 
บรรณำธิกำร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ สาขา เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวชั  ศรีโภคางกุล สาขา การพ่ึงตนเองและการจัดการตัวเองของชุมชนท้องถิ่น 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  สิมารักษ์ สาขา อาหารและการเกษตร 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  บุราณรักษ์ สาขา การเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน 
5. ดร.หฤษฎ  อินทะกนก   สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์   สาขา สังคมและวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำผลงำน 
ระดับชำติ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  แสนบุราณ 
2. ศาสตราจารย์ อนันต์  พลธานี 
3. รองศาสตราจารย์ กันยารัตน์  โหละสุต 
4. รองศาสตราจารย์ กุลธิดา  ท้วมสุข 
5. รองศาสตราจารย์ ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศรีสันติสุข 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพล  สมมาตย์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์  วงษ์พระลับ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี พิทักษ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  อารีรัตน์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชวนอุดม 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์    
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี  ฤกษ์จารี 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนา 

22. รองศาสตราจารย์ ดารุณี  จงอุดมการณ์ 
23. รองศาสตราจารย์ พรอัมรินทร์  พรหมเกิด 
24. รองศาสตราจารย์ วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์ 
25. รองศาสตราจารย์ สุกัญญา  เอมอ่ิมธรรม 
26. รองศาสตราจารย์ สุจินต์  สิมารักษ์ 
27. รองศาสตราจารย์ สุณีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 
28. รองศาสตราจารย์ สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงศ์ 
29. รองศาสตราจารย์ สุเมธ  แก่นมณี 
30. รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ  
31. รองศาสตราจารย์ อรวรรณ  บุณาณรักษ์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ  ทวีกุล 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญฤดี  ตันตระบัณฑิตย์ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา  สมสวัสดิ์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นจิตร  อังวราวงศ์ 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีรกุล  
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ าค า 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวณกระโทก 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ  
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์  ปราบนอก 



43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทา ชุ่มสุคนธ์  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี  สอทิพย์ 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา  ตั้งวงศ์ไชย 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  วรพุทธพร 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ถาวรชินสมบัติ 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี  ศิริสุขศิลป์  
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล  บัวระภา 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร  
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร  
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารณี  หอมดี 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนสิทธิ์  จันทะรี 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์  ครองยุทธ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญประภา  เพชรบูรนินทร์ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนสิชา  เพชรานนท์ 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร  ปลื้มกมล 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรักษ์  ขาวไชยมหา 

 

65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัช  ศรโีภคางกุล 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ ์ พวงชมพู 
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ 
68. อาจารย์ ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร 
69. อาจารย์ วีระ  ภาคอุทัย 
70. อาจารย์ ศิรประภา  บ ารุงกิจ 
71. อาจารย์ สมพันธ์  เตชะอธิก 
72. อาจารย์ สุภัทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
73. ดร.จรัญญา  วงษ์พรหม 
74. ดร.ชัยยันต์  จันทร์ศิริ 
75. ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร 
76. ดร.ประยุทธ ชูสอน 
77. ดร.พัชรา พันธรักษ์พงษ์ 
78. ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 
79. ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์ 
80. ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง 
81. ดร.หล้า  ภวภูตานนท์ 
82. ดร.หิรัญ  แสวงแก้ว 
83. ดร.อภิชาติ   บุญมา 
84. นายภูมิภักด์  พิทักษ์เข่ือนขันธ์ 

 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
1. พอ.นพ.วิเชียร  ชูเสมอ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพักตร์  สุทธิสา 

 
 
 
 



ประธำนและประธำนร่วมในกำรน ำเสนอบทควำม 
ระดับชำติ  
สำขำ เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวรัตน ์ ศรีวรานันท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  สุริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำขำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิ่น 
1. รองศาสตราจารย์ สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ วิลาวรรณ  พันธุ์พฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำขำ อำหำรและกำรเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  เชาว์เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ดร.ดนุพล เกษไธสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำขำ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพของคนในชุมชน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา  กงตาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำขำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. ดร.หฤษฎ์  อินทกนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ดร.ศุภชัย  ฤทธิ์เจริญวัตถุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำขำ สังคมและวัฒนธรรม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์  ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี  แนรอท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ธาตุทอง      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 



องค์ปำฐกและวิทยำกร 

เวทีกำรน ำเสนอบทเรียนในกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1. นายไพฑูรย์  บุญสลิา    ผู้แทนเกษตรกรตัวอย่าง   
2. นายบวร  วิเศษดี        ผู้ประสานงานพัฒนาในพื้นที ่  
3. อาจารย์วีระ  ภาคอุทัย อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ผู้บริหารโครงการ  
4. นายหิรัญ  แสวงแก้ว     นักวิจัยสถาบนัวิจัยและพฒันา ปฏบิัติงานในพืน้ที่  
5. นายบ ารุง  คะโยธา       เกษตรกรและนักพัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก  
 จังหวัดกาฬสนิธุ ์



คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัด 
ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ กำรพัฒนำชุมชนที่ย่ังยืน 

“อนำคตของกำรพัฒนำชุมชนสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนในประชำคมอำเซียน” 
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability  

in ASEAN Community  
ครั้งที่ 5 ประจ ำปี 2558 ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 ธันวำคม 2558  

ณ โรงแรมเซ็นทำรำ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ 
1.3 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการถ่ายทอดและเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ 
1.4 ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิจัย เป็นกรรมการ 
1.5 คณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิ เป็นกรรมการ 
1.6 คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
1.7 คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
1.8 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด เป็นกรรมการ 
1.9 ผู้อ านวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นกรรมการ 
1.10 ผู้อ านวยการส านักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เป็นกรรมการ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ายประสานงานและจัดการประชุม 
2.1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
2.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการ 
2.3 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ 
2.4 นางกนกพร  ภวภูตานนท์  ณ มหาสารคาม เป็นกรรมการ 
2.5 นางรัชนี  รุ่งวงษ์ เป็นกรรมการ 
2.6 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
2.7 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.8 นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรจัดประชมุวิชำกำรระดับนำนนำชำติ 
3.1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
3.2 รองคณบดฝี่ายบริหารวิทยาลัยนานาชาติ  เป็นรองประธานกรรมการ 
3.3 รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการ 
3.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ 
3.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สมัพันธ์ เป็นกรรมการ 
3.6 นายภัทร์  คชภักด ี เป็นกรรมการ 
3.7 นางสาวชลดา  ผาริโน  เป็นกรรมการ 
3.8 นางสาวภาณิณี  นฤธาราดลย ์ เป็นกรรมการ 



3.9 นางสาวณัฏฐาภรณ์  บุปผาโสภา  เป็นกรรมการ 
3.10 นางสาวสมาภรณ์  แม่นมาตย์  เป็นกรรมการ 
3.11 นางสาวระวิพร  โนนทิง  เป็นกรรมการ 
3.12 นายภรณิ  ธนัตถ์โชติภน เป็นกรรมการ 
3.13 นางสาวณัฐชยา  ญาติสม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
3.14 นางสาวพัชรินทร์  ศรีสเุลิศ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
4.1 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
4.2 นายพิชาน  ศาสตรวาฑิต                          เป็นกรรมการ 
4.3 นายจิตติ  กิจพงษ์ประพันธ์ เป็นกรรมการ 
4.4 นายอภิเชษฐ์  บุญจวง เป็นกรรมการ 
4.5 นางสาวพัชรินทร์  ฤชุวรารักษ์ เป็นกรรมการ  
4.6 นางวชิราพร  เกิดสุข เป็นกรรมการ 
4.7 นางปิยะนุช  บุศราค า เป็นกรรมการ 
4.8 นางสาวจิตนิภา  ศรีวัธนทรัพย์                          เป็นกรรมการ  
4.9 นางสาวจิราพร  ประทุมชัย                          เป็นกรรมการ  
4.10 นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ                             เป็นกรรมการ 
4.11 นายอังกูร  นูตะศะริน เป็นกรรมการ 
4.12 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
4.13 นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียนและเอกสำรประกอบกำรประชุม 
5.1 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
5.2 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค์                       เป็นกรรมการ  
5.3 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นกรรมการ 
5.4 นางปุณณภา  นามพิลา เป็นกรรมการ 
5.5 นางกนกพร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นกรรมการ   
5.6 นางสาวสุกัญญา  ไชยน ุ เป็นกรรมการ  
5.7 นางสาวเบญจพร  โยธาวงศ ์ เป็นกรรมการ 
5.8 นายปานชนะ  รัตนกิจ เป็นกรรมการ 
5.9 นางสาวประวณีา  กาบิน เป็นกรรมการ 
5.10 นางสาวรุ่งทิวา  ดอนสิทธ์ิ เป็นกรรมการ 
5.11 นางพวงผกา  จันทร์พานิชย์ เป็นกรรมการ 
5.12 นางสมถวิล  เพ็ชร์เจริญ เป็นกรรมการ 
5.13 นางสุนิสา  แสงเหลา เป็นกรรมการ 
5.14 นางสาวพัชรินทร์  พิทักษ์เขื่อนขันธ ์ เป็นกรรมการ 
5.15 นายเศรษฐ์สิริ  ภักดปีัญญา เป็นกรรมการ 
5.16 นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.17 นางศุภลดา  ศาสตรวาทิต เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  งำนเลี้ยงรับรองและต้อนรับ 
6.1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
6.2 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ 
6.3 นางสาวธนพร  เกื้อกิ้ม เป็นกรรมการ 
6.4 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค ์ เป็นกรรมการ 
6.5 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นกรรมการ 
6.6 นางอุดมลักษณ์  บ ารุงญาต ิ เป็นกรรมการ 
6.7 นางสาวประวณีา  กาบิน เป็นกรรมการ 
6.8 นางสาวรุ่งทิวา  ดอนสิทธ์ิ เป็นกรรมการ 
6.9 นางปิยะนุช  บุศราค า                                          เป็นกรรมการ 
6.10 นางสมถวิล  เพ็ชร์เจริญ  เป็นกรรมการ 
6.11 นายธนายุทธ  สังข์อินทร์ เป็นกรรมการ 
6.12 นางสาวศุภลักษณ์  ประสาร เป็นกรรมการ   
6.13 นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
6.14 นางปุณณภา  นามพิลา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                             

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
7.1 นางสาวธนพร  เกื้อก้ิม   เป็นประธานกรรมการ 
7.2 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค ์ เป็นกรรมการ 
7.3 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นกรรมการ 
7.4 นางกนกพร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
7.5 นางปุณณภา  นามพิลา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.6 นางสาวรุ่งทิวา  ดอนสิทธ์ิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่และนิทรรศกำร 
8.1 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
8.2 นายอนุชา  โสมาบุตร เป็นกรรมการ 
8.3 นายจิตติ  กิจพงษ์ประพันธ์ เป็นกรรมการ  
8.4 นางสาวกาญจนวดี  ธรรมดวงศร ี เป็นกรรมการ 
8.5 นายอภิสิทธ์ิ  บัวหอม                                            เป็นกรรมการ 
8.6 นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห ์ เป็นกรรมการ 
8.7 นายพิชาน  ศาสตรวาทติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8.8 นายวิชัย  คอรยก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8.9 นายสุรศักดิ์  พันธุ์ยานนท์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
9.1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
9.2 หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา           เป็นกรรมการ 
9.3 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นกรรมการ 
9.4 นางกนกพร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 



10. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
10.1 นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นประธานกรรมการ 
10.2 นางปุณณภา  นามพิลา เป็นกรรมการ 
10.3 นายสุรศักดิ์  พันธุ์ยานนท์ เป็นกรรมการ 
10.4 นายวิชัย  คอรยก เป็นกรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรและติดตำมประเมินผล 
11.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
11.2 นางสาวพัชรินทร์  ฤชุวรารักษ์ เป็นกรรมการ 
11.3 นางวชิราพร  เกิดสุข เป็นกรรมการ 
11.4 นางเบญจมาศ  บรูณสรรค ์ เป็นกรรมการ 
11.5 นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11.6 นางสาวประวณีา  กาบิน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. ประจ ำกองบรรณำธิกำร 
1. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ เป็นบรรณาธิการบริหาร 
2. สำขำเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 

2.1  รศ.อภริัตน์  เพ็ชรศิร ิ เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
2.2  นางมุกดา  ดวงพิมพ ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
2.3  นางสาวสุณีย์  กวิศราศยั เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
2.4  นางสาวณฐมน  ศรีธงชัย เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
2.5  นางสาวปวีณา กาบิน เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 

3. สำชำกำรพ่ึงตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิน่ 
3.1  ผศ.ดร.ศิวัช  ศรีโภคางกุล เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
3.2  นายเดชศักดิ์  ศานติวิวัฒน์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
3.3  ดร.หิรัญ  แสวงแก้ว เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
3.4  นายวิเชียร  แสงโชติ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
3.5  นางสาวณัฐวิภา  จันโทร ิ เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 

4. สำขำอำหำรและกำรเกษตร 
4.1  รศ.สุจินต์  สิมารักษ์ เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
4.2  นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
4.3  นายดิรก  สาระวด ี เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
4.4  ดร.วิเชียร  เกิดสุข เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
4.5  นางเยาวพร  ศานติวิวัฒน ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
4.6  นางสุปราณี  วานมนตร ี เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 

5. สำขำกำรเสริมสร้ำงสขุภำพของคนในชุมชน 
5.1  รศ.อรวรรณ  บุราณรักษ ์ เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
5.2  นางวชิราพร  เกิดสุข เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
5.3  นางยุพา  ดวงพิมพ ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
5.4  นางเบญจมาศ  บูรณสรรค ์ เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 



6. สำขำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  ดร.หฤษฎ  อินทะกนก   เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
6.2  นายประทีป  ช่วยเกิด เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.3  นายธนะจักร  เย็นบ ารุง เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.4  นางยุวดี  เพชระ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.5  นางสาวพันทิพย์  ตาทอง เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 

7. สำขำสังคมและวัฒนธรรม   
6.1  ผศ.ดร.รตันา  จันทร์เทาว์   เป็นบรรณาธิการประจ าสาขา 
6.2  นางสาวจรัญญา  วงษ์พรหม เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.3  พัชรินทร์  ฤชุวรารักษ์) เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.4  นางสาวอัคริมา  สุ่มมาตย ์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ 
6.5  นางสาวธนพร  เกื้อกิ้ม เป็นเลขานุการกองบรรณาธิการ 

 
 
 
 
 



สารบัญบทความ 
ภาคบรรยายระดับชาติ 

สาขาที่ 1  เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น 
ภาคบรรยายระดับชาติ หน้า 
A01 ผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง 

นายดนัย  ศิริบุรี 
A02 ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ชุมชนสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นางอมรรัตน์  อนันต์วราพงษ์ 

A03 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นางสาวเบญจวรรณ  บวรกุลภา 

A04 การออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อความหมายเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นางสาวรัชนีกร  แซ่วัง 

A05 ศึกษาการย้อมกาบกล้วยด้วยสีธรรมชาติ กรณีศึกษากลุ่มบ้านปาเระ ต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 
นายพันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ 

A06 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ 
นางสาวผจงจิต  พิจิตบรรจง 

A07 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาศูนย์สามวัย บ้านนาดี-สร้างบง 
ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐนันธ์  สุวรรณวงก์ 

A08 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
นางสาวอัจฉรา  หลาวทอง 

A09 การเรียนรู้หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาประยุกต์ใช้ของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
นายธนรักษ์  เมฆขยาย 

A10 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวกูยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว จังหวัด
สุรินทร์ 
นางศุภางค์  นันตา 

A11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
นางนันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย 

A12 แนวทางการเพ่ิมศักยภาพการบริการด้านที่พักเพ่ือการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
นางสาววารุณี  ด ากระโทก 
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64

69
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84



  หนา 
A13 การเตรียมพรอมดานการแขงขันดานการทองเท่ียวและชนบทไทย ในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
ดร.อภิรดา  ชิณประทีป 

94 

A14 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรของแรงงานท่ีมีการยกในโรงงานเครื่องปนดินเผา 
นายสุรสิทธิ์  ระวังวงศ 

101 

A15 การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการเลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
นายพิพัฒน  ฤกษดําริห 

106 

A16 การศึกษาความเปนไปไดการลงทุนธุรกิจอพารทเมนท ตําบล เข่ืองคํา อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
นายกิติมศักดิ์  สิทธิจันดา 

110 

A17 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีเหมาะสมตอการตั้งรานเคมีเกษตร 
นางสาวอรวรรณ  กัลปพงษ 

117 

A18 แนวทางการออกแบบผังแมบทสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
นายสุนทร  ขาวผอง 

125 

A19 การศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงท่ี 4 ท่ี
มีตอผูประกอบการภาคบริการในตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
นางสาวเบญจมาศ  ย่ีลังกา 

135 

A20 การปรับตัวของเกษตรกรจากการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
นายบัญชา  พุฒิวนากุล 

144 

A21 กลยุทธการตลาดธุรกิจสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมอาชีพทองถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางสาวสุพัตรา  คําแหง 

155 

A22 กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทัศน  บุญโฉม 

163 

A23 การบังคับใชกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิของลูกจางภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 
นางสาวกรรณภัทร  ชิตวงศ 

170 

A24 การศึกษาการใชถานชีวมวลอัดแทงทดแทนถานไมในอุตสาหกรรมตีเหล็ก 
นายพิศมาส  หวังดี 

178 

A25 วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดขาวนาแหงตอพวงจอบหมุนปนดิน เบิกรอง หยอดเมล็ด และกลบ
เมล็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล  วัฒนสุข 

189 

A26 การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนผสมวัสดุประสานในกระบวนการข้ึนรูป
ลูกหินขัดขาว 
ดร.ธิติกานต  บุญแข็ง 

193 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคโปสเตอร ์ หน้า 
P001 การออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวน้ าหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง 

นายโชติวุฒิ  ประสพสุข 
 

P002 นวัตกรรมกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นางเพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร 

 

P003 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
นายสุวิทย์  บุญวงค์ 

 

P004 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
นายจิรกิตต์ภณ  พิริยสุวัฒน์ 

 

P005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม      
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
นายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย 

 

P006 อิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของ ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 
นางดาริกา  แสนพวง 

 

P007 วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบ
เมล็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 
นายธฏษธรรมช์  ลาโสภา 

 

P008 การสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน และการสร้างแบรนด์ในบริบท
ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวพฤกษา  คุ้มพงษ์ 

 

P077 การพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึก เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
นายทรงพล  อุปชิตกุล 

 

203

208

219

231

232

240

253

257

266



สาขาที่ 2  การพึ่งตนเองและการจัดการตัวเองของชุมชนท้องถิ่น 
ภาคบรรยายระดับชาติ 

 
หน้า 

B01 การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาต าบลป า
คลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
รองศาสตราจารย์ประภาศรี  อ่ึงกุล 

 

B02 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายธวัชชัย  เพ็งพินิจ 

 

B03 ปัจจัยการท าบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 
ร้อยตรีวีรวัฒน์  แดงบุตร 

 

B04 ความสัมพันธ์ของการให้บริการสาธารณะกับงบประมาณจังหวัด 
นางสาวสุพิชชา  สุขพวง 

 

B05 ต้นทุนและผลการปลูกข้าว กรณีศึกษา หมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวโชษิตา  เปสตันยี 

 

B06 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อ
นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group 
นายกฤษณะ  ดาราเรือง 

 

B07 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองจีนต่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและภาคเหนือตอนล่างของไทย
นายประทีป  ฉายลี 

 

B08 พลวัตชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ าชีตอนบน : กรณีศึกษาชุมชนโนนศิลา ต าบลหนองข่า อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
นายสมบัติ  เสริฐผล 

 

B09 การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสตราภรณ์  ทิพยโสธร 

 

B10 กลไกการจัดการป าต้นน้ าที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่อฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 
นายเอกรินทร์  พึ่งประชา 

 

B11 การได้รับการเก้ือหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุตอนปลาย 
เรืออากาศโทหญิงกนกกร  ศักดิ์แหลมเงิน 

 

B12 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญฑิต  ไวว่อง 
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ภาคโปสเตอร ์ หน้า 
P009 บทเรียนสู่ความส าเร็จในการเป็นนักการเมืองของอดีตนักการเมืองสตรีจังหวัดพะเยา 

นายศุภวิชญ์  วงษ์อุรา 
 

P010 การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพติด: กรณีศึกษา 
สถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
ดาบต ารวจศักดิ์ศรี  พรหมวิชัย 

 

P011 การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการธนาคารข้าว : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านป าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านหนองเต่า 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวนงลักษณ์  จันทร์พิชัย 

 

P012 การพัฒนากลยุทธการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กรณีศึกษาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
นายกานต์  อัมพานนท์ 

 

P013 การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา อย่างมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคม 
นายกฤต  พิริยธัชกุล 
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สาขาที่ 3  อาหารและการเกษตร 
ภาคบรรยายระดับชาติ 

 
หน้า 

C01 ผลการเติมสารไครโอโพเทคแทนท์ 6% ชนิด DMSO, DMA หรือ EG ในน้ าเชื้อไก่พ้ืนเมืองไทยแช่
เย็น ที่เจือจางด้วย BPSE ต่ออัตราการผสมติดในแม่ไก่ไข่  
นายสหัส  นุชนารถ  

 

C02 การตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัดแบบกึ่งอัตโนมัติ  
นายซูไฮดี  สนิ  

 

C03 เปรียบเทียบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis guineensis X Elaeis 
oleifera  Compare the Yield of Oil palm Elaeis guineensis X Elaeis oleifera Hybrid 
นายประสาทพร  กออวยชัย  

 

C04 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก  
นางสาวตรีชฎา  อุทัยดา  

 

C05 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพ่ือสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนไทยทรงด า ต าบลไผ่
หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
นางชลลดา  ทวีคูณ  

 

C06 แกงบวน: วีถีวัฒนธรรมคนบ้านหนองบัว  
ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ไชยชนะ  

 

 

ภาคโปสเตอร ์  
P015 สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของบะหมี่แป้งเมล็ดขนุน  

ผศ.ดร.ณัฐจรีย์  จิรัคคกุล  
 

P016 ผลของระยะเวลาการเก็บเก่ียวข้าวอินทรีย์ที่มีต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว  
นายวชิระ  สิงห์คง  

 

P017 การประเมินระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลภาพ เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
นายจักรกฤช  เหล่าสาย  

 

P018 ผลของสารเคลือบแอลจิเนตต่อคุณภาพของมังคุดตัดแต่ง  
นางสาวอัญชนก  อ่อนดี  

 

P019 ผลของตัวท าละลายต่อการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด  
นางสาวฝนทิพย์  หนุอุดม  

 

P020 ผลของการเสริม Lactobacillus salivarius ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต อัตราการท้องเสีย 
และปริมาณแบคทีเรียในล าไส้ของลูกสุกรดูดนมที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ Escherichia coli F4  
นางสาวหฤทัย  สายัณห์  

 

P021 การศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งของเกษตรกรเพ่ือป้องกันโรคตายด่วน หรือโรคตับวายเฉียบพลัน 
ในกุ้งขาวแวนนาไม  
นางสาวมลฤดี  สนธิ  
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 หน้า 
P022 การผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอติก  

นายธนศิษฐ์  ภัทรปิยประสิทธิ์  
 

P023 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่เส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  
นายบุญยกฤต  รัตนพันธ์  

 

P024 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาลีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลีบ้านผา
คับ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
นางสาวจิรรัชต์  กันทะขู้  

 

P025 ปัจจัยก าหนดอุปสงค์รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย  
นางสาวศิริมา  พิลาฤทธิ์ 

 

P026 การจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด  
นางสาวทัศนีย์  ชุมศรี  

 

P027 “กระบวนการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมยั่งยืนของบุคคลนอกภาคเกษตร”  
นางสาวพัชราลักษณ์  สุวรรณ  

 

P028 การศึกษาความคาดหวังและทัศคติต่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรของชาวนา : กรณีศึกษาบ้าน
ปลวกสูง ต าบลพระนอน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
นางสาวนวาระ  จันทรวรชาต  

 

P029 การส ารวจการปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน ในต ารายาพื้นบ้านล้านนากลุ่มรักษาโรคบ่าเฮ็ง  
นางถกลวรรณ  ศิริสวัสดิ์  
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สาขาที่ 4  การเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน 
ภาคบรรยายระดับชาติ 

 
หน้า 

D01 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในสวนสมุนไพรไทย 
นางสาวลิลลาลี  ศิริวิไลเลิศอนันต์ 

 

D02 พลับพลึงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ในบริบท
ชุมชนกึ่งเมือง 
นางสาวสุลีมาศ  อังศุเกียรติถาวร 

 

D03 การเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป วยเชิงพุทธบูรณาการ 
นายเสน่ห์  ใจสิทธิ์ 

 

D04 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย
การมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 
นางสาววราภรณ์  ชาติพหล 

 

D05 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
นางกรกช  จันทร์เสรีวิทยา 

 

D06 เสียงของผู้สูงอายุ: ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะซึมเศร้า 
นางสาวมะยุรี  วงค์กวานกลม 

 

D07 ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
นายอรรณพ  ม่ิงขวัญ 

 

D08 การส ารวจคุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
นายธีระ  เพ็ชรภา 

 

D09 วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ภมูิปัญญาการเพ้นผ้าฝ้ายจากสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมหน้ากากอนามัย
เพ่ือสุขภาพ 
นางธีรกานต ์ โพธิ์แก้ว 

 

D10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
นางสาวบัณฑิตา  ตันติชูศักดิ์ 

 

D11 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ของเกษตรกรบ้านแม่ต๋อม ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสาวกัญญาพัชญ์  จาอ้าย 

 

D12 ผลกระทบและความต้องการบริการที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะของผู้ประสบภัยพิบัติใน
ระยะฟื้นฟู: กรณีศึกษาอุทกภัย 
นางอังคณา  จิรโรจน์ 

 

D13 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ าฟันอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
นายณัฐวุฒิ  ชายชุม 

 

D14 ความชุกและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป วยจิตเภท 
นายพงศกร  รุ่งวิทยานุวัฒน์ 
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ภาคโปสเตอร ์  
P037 ความรู้ ทัศนคติ และการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในนักเรียนระดับประถมศึกษา : 

กรุงเทพมหานคร 
นางสาววิชชุดา  ส่งเสริมรัตน์ 

 

P038 ศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 
นายวุฒิพงศ์  บุษราคัม 

 

P039 ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของผักฮ้วน 
นางนิตยา  บุญทิม 

 

P040 วิถีการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการด ารงชีวิต กรณีศึกษาอ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 
บุบผา  รักษานาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้า 
D15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล 

จังหวัดยะลา 
นายณัฐพัชร์  ทองสุวรรณ์ 

 

D16 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร 
ฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริม อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายพิมาน  ธีระรัตนสุนทร 

 

D17 การออกแบบและสร้างชุดฝึกกรีดยางพารา กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น 
นายปัญญา  วินทะไชย 
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สาขาที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาคบรรยายระดับชาติ หน้า 
E01 การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์  

E02 การเพ่ิมจ านวนเชื้อรา Beauveriabassianaเพ่ือใช้ในการก าจัดมอดข้าวสารระยะตัวเต็มวัย 
นางสาวนิภัชราพร  สภาพพร  

E03 สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก 
นายสมพล  สกุลหลง  

E04 การประเมินทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยโดยการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์
ส าหรับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ท้องถิ่น: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง  
นายเอนก  สาวะอินทร์  

E05 แท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวลเหลือทิ้งวิสาหกิจกาแฟคั่วท้องถิ่น 
นางบัญจรัตน์  โจลานันท์  

E06 ความตานทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถาปาลมนํ้ามันและหินฝุนแทนทราย 

นายประชุม  คําพุฒ 
E07 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างและการผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษา 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  

E08 การศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บริเวณ
ชุมชนชายหาด กรณีศึกษา ชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัต  เจริญสุข  

E09 การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ ายผลิต
แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
นายนิธิภัทร  ยุทธภัณฑ์บริภาร 

E10 การปลูกพืชเพ่ือบ าบัดน้ าเสียที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก 
นางวันทิตา  ปาลิเอกวุฒิ  

E11 ปริมาณของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ ามันต่อการเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโตของปาล์ม
น้ ามัน  
นางสาวเตือนใจ  ปิยัง  

E12 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการจัดการน้ าท่วม โดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
นายปรมัจฉ์  อรรคบุตร  
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  หน้า 
E13 การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมจังหวัดภูเก็ต 

นายเดชา  สีดูกา  
 

E14 ชุมชนกับแนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านในหมง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
นางธารหทัย  มาลาเวช  

 

E15 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมงของครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง  
นางปองพชร  ธาราสุข  

 

E16 การประยุกต์ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด  
นายธราธิป  ภู่ระหงษ์  

 

E17 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณและทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของ เวียงท่า
กาน อ าเภอสันป าตอง จังหวัด เชียงใหม่  
นางสาววรดาภา  พันธุ์เพ็ง  

 

E18 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ า (การออกแบบ)  
นายคิดชาย  อุณหศิริกุล  

 

E19 การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี  
นายภาณุวัฒน์  หุ่นพงษ์  

 

E20 การใช้เศษหินพัมมิชส าหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ าหนักเบาเพ่ือชุมชน 
นางสาวนิรมล  ปั้นลาย 

 

E21 การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพ้ืนบ้านแหลมมะขาม ต าบลเขา
ไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
กัญญารัตน์  ตลึงผล 

 

 

ภาคโปสเตอร ์  
P042 ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน้ าเขตลุ่มน้ าชีตอนต้น: กรณีศึกษา กลุ่มบ้านส้มป อย อ าเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
นางสาวพัชรินทร์  ฤชุวรารักษ์ 

 

P043 ความต้องการการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 
นางสาวนพวัลภ์  คงคาลิหมีน 

 

P044 การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ Caulerpa racemosa 
บริเวณชายฝั่งอันดามัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรักษ์  รอดเจริญ 

 

P045 การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน
ได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรตม์  เกตุแก้ว 
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 หน้า 
P046 การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน ชุมชนบ้านโคกสี 

ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
นายสัมฤทธิ์  ทิมา 

 

P047 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
นายประทีป  ช่วยเกิด 

 

P048 ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของทรัพยากรหอยน้ าจืดที่พบในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีตอนบน จังหวัด
ชัยภูมิ 
นายราชิต  เพ็งสีแสง 

 

P049 การใช้ปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนของยา
ฆ่าแมลงจากแหล่งน้ าธรรมชาติในจังหวัดนครพนม 
นางสาวทิพย์สุมณ  นวลจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,019

1,024

1,028

1,033



สาขาที่ 6  สังคมและวัฒนธรรม 
ภาคบรรยายระดับชาติ 

 
หน้า 

F01 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝง (LTA) 
นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด 

 

F02 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
นางสาวธีรยา  ไชยรา 

 

F03 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน : การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน 
นางประยูรศรี  บุตรแสนคม 

 

F04 การน าเสนอกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้าน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ 
นางสาวเมธาวรินทร์  สัจจะบริบูรณ์ 

 

F05 เจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
นายณฐาพัชร์  วรพงศ์พัชร์ 

 

F06 รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
นายสุเทพ  ธรรมะตระกูล 

 

F07 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
นายอ านาจ  อ้อมนอก 

 

F08 ประสิทธิภาพการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
นางสาวชุติมา  สุดจรรยา 

 

F09 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
ดร.พิมพฤทธิ์  เที่ยงภักดิ์ 

 

F10 ความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีในร้านอาหาร 
นางสาวอภิญญา  ขวานอก 

 

F11 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค เพ่ือการท่องเที่ยว
วัฒนธรรม: กรณีศึกษา โนราโรงครูวัดท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
นางสาวจุฑาภรณ์  มีสุขศรี 

 

F12 การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑  
ดร.สามารถ  บุญรัตน์ 

 

1,045

1,045

1,062

1,078

1,086

1,092

1,102

1,111

1,121

1,127

1,135

1,145



  หน้า 
F13 การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย กรณีศึกษาผลกระทบจากเงินสงเคราะห์เพ่ือการ

ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและปัจจัยแวดล้อม 
นายวิภู  สังข์สาย 

 

F14 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
นางสาวจรัญญา  วงษ์พรหม 

 

F15 การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน 
นางสาวณฐมน  ศรีธงชัย 

 

 

ภาคโปสเตอร ์
P051 การศึกษาลวดลายล้านนา ภายในวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือประยุกต์เป็นแฟ้มภาพกฤต

ศิลป์ 
นางสุดธิดา  นิ่มนวล 

 

P052 การย้อมผ้าทอขนแกะด้วยเมล็ดกาแฟ 
นางสาวญาณิศา  โกมลศิริโชค 

 

P053 ความเชื่อของผู้ป วยหลังจากรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอน้ ามนต์พ้ืนบ้าน: ศึกษาเฉพาะ
ผู้ป วยที่รักษากับนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ 
นายวรวัฒน์  ทิพจ้อย 

 

P054 การศึกษาการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอ
บ้านดุง ในจังหวัดอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  บุญภิละ 

 

P055 การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกเพ่ือประกอบแฟชั่นการแต่งกาย 
นางอภิญญา  วิไล 

 

P057 การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดร.ฤทธิชัย  แกมนาค 

 

P058 ภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 
นายสุนันท์  เสนารัตน ์

 

P059 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
นางสาวปิยนุช  โทมล 

 

P060 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือน เป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
นางนัฎศิมา  หนูเทพ 

 

 

1,158

1,168

1,082

1,089

1,197

1,202

1,214

1,224

1,232

1,243

1,253

1,259



  หนา 
P062 โปรแกรมฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองเพ่ือการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสากล  

ผูชวยศาสตราจารยอุรฉัตร  โคแกว 
1,269 

P063 การพัฒนาระบบฐานขอมูลวารสาร มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
นายสุเมธ  พิลึก 

1,279 

P064 การสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เจาพระยา 
นางสาวเนาวรัตน  ปนอํานาจ 

1,287 

P065 การจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
นายเอกพันธ  กันธะมัง 

1,293 

P066 รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของกลุมโรงเรียนตามพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
นางสาววิราภรณ  สงแสง 

1,299 

P067 การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมคาย
พัฒนาสุขภาพชุมชน เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF:HEd) 
นายธวัชชัย  เอกสันติ 

1,311 

P068 การพัฒนาระบบการแสดงผลการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
นางสาวอุทัยวรรณ  แกวตะค ุ

1,319 

P069 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยา 
นายวิรัช  กาฬภักดี 

1,325 

P070 ความสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนกับผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
นายวงศวิสันต  ดุระนิกร 

1,332 

P072 ปจจัยสภาพแวดลอมดานการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
นางสาวดวงเดือน  เภตรา 

1,342 

P074 การศึกษาการเตรียมความพรอมของครู ในดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
นายสุรภัฎ  ธัญวงศ 

1,350 

P075 การวิเคราะหดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย 
นายสิทธิชัย  สอนสุภี 

1,357 

P076 ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
นางสุภัค  ถนอมพันธ 

1,364 

 





ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 1 
 
ประเด็น : เศรษฐกิจชมุชน ท้องถิน่ 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ 
ประธำนร่วม : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวรัตน์  ศรีวรำนันท์ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.15 ผลิตภณัฑ์และการจ าหน่ายผลติภณัฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สมุนไพรเชียงเพ็ง 
นายดนัย ศิริบรุ ี

2. 15.15-15.30 ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด เพื่อเพ่ิมมลูค่าผลติภณัฑ์ 
ชุมชนสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางอมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ 

3. 15.30-15.45 การสร้างตราผลติภณัฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

นางสาวเบญจวรรณ บวรกลุภา 

4. 15.45-16.00 การออกแบบผลติภณัฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อความหมายเมืองโบราณ
อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

นางสาวรัชนีกร แซ่วัง 

5. 16.00-16.15 ศึกษาการย้อมกาบกล้วยด้วยสีธรรมชาต ิกรณีศึกษากลุม่บ้านปาเระ 
ต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จงัหวัดปัตตาน ี

นายพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร ์

6. 16.15-16.30 แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาแผ่นอบกรอบโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 

นางสาวผจงจิต พิจติบรรจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 1 
 
ประเด็น : เศรษฐกิจชมุชน ท้องถิน่ 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชำ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 10.30-10.45 การปรับตัวของเกษตรกรจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก 
นายบัญชา พุฒิวนากุล 

2. 10.45-11.00 กลยุทธ์การตลาดธรุกิจสมุนไพรเพือ่การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวสุพัตรา ค าแหง 

3. 11.00-11.15 กฎหมายกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

ผศ.ดร.สุทัศน์ บญุโฉม 

4. 11.15-11.30 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลใน
จังหวัดสงขลา 

นางสาวกรรณภัทร ชิตวงศ ์

5. 11.30-12.00 การศึกษาการใช้ถ่านชีวมวลอัดแท่งทดแทนถ่านไม้ในอุตสาหกรรมตีเหล็ก นายพิศมาส หวังด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : ชัยพฤกษ์ 2 
 
ประเด็น : เศรษฐกิจชมุชน ท้องถิน่ 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ สุพรรณไชยมำศ 
ประธำนร่วม : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรี  สุริยะ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.15 การเรยีนรู้หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน ามา

ประยุกต์ใช้ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
นายธนรักษ์ เมฆขยาย 

2. 15.15-15.30 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาศนูย์
สามวัย บ้านนาด-ีสรา้งบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ผศ.ณฏัฐนันธ์ สุวรรณวงก์ 

3. 15.30-15.45 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวกูยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน
การท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร ์

นางศุภางค์ นันตา 

4. 15.45-16.00 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์แหลง่
ท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

นางนันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย 

5. 16.00-16.15 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาววารณุี ด ากระโทก 

6. 16.15-16.30 การเตรียมพร้อมด้านการแข่งขันดา้นการท่องเที่ยวและชนบทไทย ใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

ดร.อภริดา ชิณประทีป 

 
ประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น (ต่อ)  
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์นงลักษณ์ สุพรรณไชยมำศ 
ประธำนร่วม : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรี  สุริยะ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.30-16.45 การประเมินความเสีย่งทางการยศาสตร์ของแรงงานท่ีมีการยกในโรงงาน

เครื่องปั้นดินเผา 
นายสุรสิทธ์ิ ระวังวงศ ์

2. 16.45-17.00 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการเลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบรุี นายพิพัฒน์ ฤกษ์ด าริห ์
3. 17.00-17.15 การศึกษาความเป็นไปได้การลงทนุธุรกิจอพาร์ทเมนท ์ต าบล เขื่องค า 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
นายกิติมศักดิ์ สิทธิจันดา 

4. 17.15-17.30 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมีเกษตร นางสาวอรวรรณ กัลพงษ ์
5. 17.30-17.45 แนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุนทร ขาวผ่อง 
6. 17.45-18.00 การศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมจากการเปิดใช้สะพาน

มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที ่4 ที่มีต่อผู้ประกอบการภาคบริการในต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

นางสาวเบญจมาศ ยีล่ังกา 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 3 
 
ประเด็น : เศรษฐกิจชมุชน ท้องถิน่ (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชรี  สุริยะ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 10.30-10.45 วิจัยและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนปั่นดิน เบิกร่อง 

หยอดเมล็ด และกลบเมล็ดเสรจ็ในขั้นตอนเดียว 
ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข 

2. 10.45-11.00 การพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึก เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

นายทรงพล อุปชิตกุล 

3. 11.00-11.15 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มการพัฒนาและการจดัการกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

นางสาวอัจฉรา หลาวทอง 

4. 11.15-11.30 การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนผสมวัสดุ
ประสาน ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 

ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 2 
 

ประเด็น : กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิ่น 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ วิลำวรรณ  พันธุ์พฤกษ์ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.15 การศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชน กรณศีึกษาต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล 

2. 15.15-15.30 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายธวัชชัย เพ็งพินิจ 

3. 15.30-15.45 ปัจจัยการท าบัญชีท่ีส่งผลกระทบต่อการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 

ร้อยตรีวรีวัฒน์ แดงบุตร 

4. 15.45-16.00 ความสัมพันธ์ของการให้บริการสาธารณะกบังบประมาณจังหวัด นางสาวสุพิชชา สุขพวง 
5. 16.00-16.15 ต้นทุนและผลการปลูกข้าว กรณีศกึษา หมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนา

โพธิ์ จังหวัดบุรีรมัย ์
นางสาวโชษิตา เปสตันย ี

 
ประเด็น : กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิ่น (ต่อ)  
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์  วิลำวรรณ 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.15-16.30 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการ

ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อนวตักรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group 
นายกฤษณะ ดาราเรือง 

2. 16.30-16.45 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองจีนต่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและ
ภาคเหนือตอนล่างของไท 

นายประทีป ฉายล ี

3. 16.45-17.00 พลวัตชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุม่น  าชีตอนบน : กรณีศึกษาชุมชนโนน
ศิลา ต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภมูิ 

นายสมบตัิ เสริฐผล 

4. 17.00-17.15 การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร 

5. 17.15-17.30 กลไกการจัดการป่าต้นน  าท่ีส่งผลตอ่ความมั่นคงต่อฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชน 

นายเอกรินทร์ พ่ึงประชา 

 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 2 
 

ประเด็น : กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตัวเองของชุมชนท้องถิ่น  
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ คงศักดิ์  ธำตุทอง 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
3. 11.15-11.30 การไดร้ับการเกื อหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุ

ตอนปลาย 
เรืออากาศโทหญิง กนกกร ศักดิ์
แหลมเงิน 

4. 11.30-11.45 คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผศ.ดร.บัญฑติ ไวว่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 3 

 
ประเด็น : อำหำรและกำรเกษตร (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรยำ  เชำว์เรืองฤทธิ์ 
ประธำนร่วม : ดร.ดนุพล  เกษไธสง 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.15-16.30 กิจกรรมยับยั้งแองจิโอเทนซิน-1 คอนเวอร์ทิงเอนไซม์ของสารสกดัเหด็

และสตูรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดลม  
นางสาวทิพย์วาที กกรัมย ์ 

2. 16.30-16.45 ผลการเตมิสารไครโอโพเทคแทนท์ 6% ชนิด DMSO, DMA หรือ EG         
ในน้้าเชื้อไก่พ้ืนเมืองไทยแช่เย็น ทีเ่จือจางด้วย BPSE ต่ออัตราการผสมตดิ
ในแม่ไก่ไข ่ 

นายสหสั นุชนารถ  

3. 16.45-17.00 การตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครือ่งตัดแบบก่ึงอัตโนมัติ  นายซูไฮดี สน ิ 
4. 17.00-17.15 เปรียบเทยีบการใหผ้ลผลติของปาล์มน้้ามันลูกผสม  นายประสาทพร กออวยชัย  
5. 17.00-17.15 การประเมินคณุค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืม

แกงงอก  
นางสาวตรีชฎา อุทัยดา  

6. 17.15-17.30 การประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา
ชุมชนไทยทรงด้า ต้าบลไผ่หูช้าง อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

นางชลลดา ทวีคูณ  

7. 17.30-17.45 แกงบวน: วีถีวัฒนธรรมคนบ้านหนองบัว  ว่าท่ีร้อยตรีนพรตัน์ ไชยชนะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 4 

 
ประเด็น : กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของคนในชุมชน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุรำณรักษ์ 
ประธำนร่วม : ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.12 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิสุขภาพในสวนสมุนไพรไทย นางสาวลลิลาล ี ศิริวิไลเลิศอนันต ์
2. 15.12-15.24 พลับพลึงเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีและบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ในบริบทชุมชนกึ่งเมือง 
นางสาวสลุีมาศ  อังศุเกียรติถาวร 

3. 15.24-15.36 การเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยเชิงพทุธบูรณาการ นายเสน่ห ์ ใจสิทธิ ์
4. 15.36-15.48 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมสี่วนร่วมของครูและผู้ปกครองของโรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสมีา 

นางสาววราภรณ ์ ชาติพหล 

5. 15.48-16.00 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุร่วมกับ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

นางกรกช  จันทร์เสรีวิทยา 

6. 16.00-16.12 เสียงของผู้สูงอายุ: ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยทีม่ีภาวะซึมเศร้า นางสาวมะยรุ ี วงค์กวานกลม 
7. 16.12-16.24 ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตในนิสิต

มหาวิทยาลยันเรศวร 
นายอรรณพ  มิ่งขวัญ 

8. 16.24-16.36 การส ารวจคณุภาพชีวิตของสมาชกิวัยกลางคนในสมาคมนิสติเก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายธีระ  เพ็ชรภา 

 
ประเด็น : กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของคนในชุมชน (ต่อ)  
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์ 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุรำณรักษ์ 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.36-16.48 วัฒนธรรมสร้างสรรค์ : ภูมิปัญญาการเพ้นผ้าฝ้ายจากสมุนไพรไทยสู่

นวัตกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพ 
นางธีรกานต ์ โพธิ์แก้ว 

2. 17.48-17.00 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิตในวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น 

นางสาวบัณฑติา  ตันติชูศักดิ ์

3. 17.00-17.12 ผลของโปรแกรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมีก าจัดศตัรูพืช ของเกษตรกรบ้านแมต่๋อม ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

นางสาวกัญญาพัชญ ์ จาอ้าย 

  



ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
4. 17.12-17.24 ผลกระทบและความต้องการบริการที่มีความละเอยีดอ่อนเชิงเพศภาวะ

ของผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู: กรณีศึกษาอุทกภัย 
นางอังคณา  จิรโรจน ์
 

5. 17.24-17.36 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 
ของนิสิตระดับปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายณัฐวุฒิ  ชายชุม 

6. 17.36-17.48 ความชุกและปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท นายพงศกร  รุ่งวิทยานุวัฒน์ 
7. 17.48-18.00 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ต าบล จังหวัดยะลา 
นายณัฐพัชร ์ ทองสุวรรณ ์

 
 

ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 4 
 
ประเด็น : กำรสร้ำงเสริมสุขภำพของคนในชุมชน 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับนำนำชำติ 
ประธำนห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ  กงตำล 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุรำณรักษ์        

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 10.36-10.48 การประเมินความเสีย่งทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอรม์ัลดีไฮด์ 

ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยด้วย ในต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายพิมาน  ธีระรตันสุนทร 

2. 10.48-11.00 การออกแบบและสร้างชุดฝึกกรีดยางพารา กรณศีึกษา ศูนย์การเรียนรู้
ยางพาราจังหวัดขอนแก่น 

นายปัญญา  วินทะไชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 5
ประเด็น : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ดร.หฤษฎ์  อินทะกนก 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.15 การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน 

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 

ผศ.บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ ์

2. 15.15-15.30 การเพิ่มจ านวนเชื้อรา Beauveriabassiana เพื่อใช้ในการก าจัดมอด
ข้าวสารระยะตัวเตม็วัย  

นางสาวนิภัชราพร  สภาพพร 

3. 15.30-15.45 สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้
แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก  

นายสมพล  สกุลหลง 

4. 15.45-16.00 การประเมินทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยโดยการวิเคราะห์การตดัสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑส์ าหรับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีท้องถิ่น: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

นายเอนก  สาวะอินทร ์

5. 16.00-16.15 แท่งเชื้อเพลิงจากชีวมวลเหลือท้ิงวสิาหกิจกาแฟคั่วท้องถิ่น นางบัญจรัตน์  โจลานันท์ 
6. 16.15-16.30 ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ ามันและหินฝุ่นแทนทราย นายปรุะชุม  คําพุฒ   

ประเด็น : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ดร.พงศธร  ตันตระบัณฑิตย ์

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.30-16.45 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติปุ๋ยชีวภาพจากมลูช้างและการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
นางฐิฏิกานต์  สุรยิะสาร 

2. 16.45-17.00 การศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจดัการด้านขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนชายหาด กรณีศึกษา ชุมชนชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุร ี

ผศ.อนุวัต  เจรญิสุข 

3. 17.00-17.15 การรับรูด้้านความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) ต่อภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่และ
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ  

นายนิธิภัทร  ยุทธภณัฑ์บรภิาร 

4. 17.15-17.30 การปลูกพืชเพื่อบ าบัดน้ าเสยีที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก นางวันทิตา  ปาลิเอกวุฒิ 
5. 17.30-17.45 ปริมาณของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ ามันต่อการเพิ่มผลผลิตและการ

เจริญเติบโตของปาล์มน้ ามัน  
นางสาวเตือนใจ  ปิยัง 

6. 17.45-18.00 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ แผนการจัดการน้ าท่วม โดย
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์

นายปรมัจฉ์  อรรคบุตร 

7. 18.00-18.15 การใช้เศษหินพัมมิชส าหรับพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์คอนกรีตบล็อกน้ าหนัก
เบาเพื่อชุมชน 

นางสาวนิรมล ปั้นลาย 



กําหนดการนําเสนอภาคบรรยาย 
วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ณ หองราชพฤกษ 1 - 6  โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด คอนเวนช่ันเซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 
 

หอง : ราชพฤกษ 5 
 

ประเด็น : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประเภทการนําเสนอ : บรรยายระดับชาติ 
ประธานหอง : ดร.หฤษฎ  อินทะกนก 

ลําดับ เวลา บทความ นักวิจัย 
1. 10.30-10.45 การประเมินวอเตอรฟุตพริ้นทของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมจังหวัด

ภูเก็ต 
นายเดชา  สีดูกา  

2. 10.45-11.00 ชุมชนกับแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบานในหมง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นางธารหทัย  มาลาเวช  

3. 11.00-11.15 การเปลีย่นแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การเขาถึง และการมสีวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือนประมงพ้ืนบานชายฝงในจังหวัดตรัง  

นางปองพชร  ธาราสุข  

4. 11.15-11.30 การประยุกตไมโครคอนโทรเลอรควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเพาะ
เห็ด  

นายธราธิป  ภูระหงษ  

5. 11.30-11.45 การวิเคราะหการทองเท่ียวแบบเมอืงโบราณและทิศทางการพัฒนาสู
พิพิธภัณฑมีชีวิตของ เวียงทากาน อ.สันปาตอง จ. เชียงใหม  

นางสาววรดาภา  พันธุเพ็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 6

ประเด็น : สังคมและวัฒนธรรม 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญนี  แนรอท 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ ดร.คงศักดิ์  ธำตุทอง 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 15.00-15.15 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงแฝง (LTA) 

นางสาวชนาภัทร  ขาวสะอาด 

3. 15.30-15.45 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห ์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

นางสาวธีรยา  ไชยรา 

4. 15.45-16.00 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน : การ
ประยุกต์ใช้ผลการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน 

นางประยูรศร ี บุตรแสนคม 

5. 16.00-16.15 การน าเสนอกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรยีนรูผ้่านเครือข่ายสังคม
ส าหรับห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกันแบบแบ่งกลุ่ม
ตามผลสมัฤทธ์ิ 

นางสาวเมธาวรินทร  สัจจะบริบูรณ 

ประเด็น : สังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)  
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.คงศักดิ์  ธำตุทอง 
ประธำนร่วม : รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญนี  แนรอท 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 16.30-16.45 เจตคตติ่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 

สาขาการบญัชี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
นายณฐาพัชร ์ วรพงศ์พัชร์ 

2. 16.45-17.00 รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

นายสุเทพ  ธรรมะตระกลู 

3. 17.00-17.15 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน
กุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

นายอ านาจ  อ้อมนอก 

4. 17.15-17.30 ประสิทธิภาพการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

นางสาวชุติมา  สุดจรรยา 

5. 17.30-17.45 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพของ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค ์

ดร.พิมพฤทธิ ์ เที่ยงภักดิ ์



ก ำหนดกำรน ำเสนอภำคบรรยำย 
วันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องรำชพฤกษ์ 1 - 6  โรงแรมเซน็ทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 
 

ห้อง : รำชพฤกษ์ 6 
 

ประเด็น : สังคมและวัฒนธรรม 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พุทธรักษ์  ปรำบนอก 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 10.30-10.45 ความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีในร้านอาหาร นางสาวอภิญญา  ขวานอก 
2. 10.45-11.00 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่า

แค เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม: กรณีศึกษา โนราโรงครูวัดท่าแค ต าบล
ท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

นางสาวจุฑาภรณ ์ มีสุขศร ี

 

ประเด็น : สังคมและวัฒนธรรม (ต่อ) 
ประเภทกำรน ำเสนอ : บรรยำยระดับชำติ 
ประธำนห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีสันติสุข 

ล ำดับ เวลำ บทควำม นักวิจัย 
1. 11.00-11.15 การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑  ดร.สามารถ  บุญรัตน ์
2. 11.15-11.30 การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายไุทย กรณศีึกษาผลกระทบจาก

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรบัผู้สูงอายุและปัจจยัแวดล้อม 
นายวิภ ู สังข์สาย 

3. 11.30-11.45 การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ นางสาวจรัญญา  วงษ์พรหม 
4. 11.45-12.00 การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือขา่ยทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน 
นางสาวณฐมน  ศรีธงชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สาขาที่ 1

เศรษฐกิจชุมชน ทองถิ่น
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ผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง 
Products and Herbal Product Distribution of Chiang Pheng Herbal Community Enterprise 

ดนัยศิริบรุี (DanaiSiriburee)* อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร ์(AtthasartWiseansart)**  
 

*อาจารย์สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2) ศึกษา
ปัญหาและความต้องการในด้านการผลิตและการตลาด          
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม จากการศึกษาพบว่า 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มที่ผลิต มีอยู่ 12 ชนิด คือ แชมพู
อัญชัน ครีมนวดอัญชัน น ้ำมันไพล ยำหม่องเสลดพังพอน 
สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง สบู่ว่ำนสำวหลง สบู่หน้ำใส โลช่ัน
ว่ำนสำวหลง สบู่เสลดพังพอน สบู่เหลวขมิ นชัน ลูกประคบ 
และยำอบสมุนไพร วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรส่วนใหญ่มีกำร
เพำะปลูกในหมู่บ้ำนบำงชนิดไม่ต้องปลูกเพรำะสำมำรถเก็บ
ได้ตำมแหล่งธรรมชำติ กำรจัดจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมีทั้งแบบขายปลีก
และแบบขายส่ง สถานที่ขายส่ง ได้แก่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ 
โลตัสขอนแก่นตลาดท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย เป็นต้น ส่วน
สถานท่ีขายปลีก คือ จ าหน่ายท่ีศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ขายตามหมู่บ้านแบบหิ้วตะกร้าขายขาย
ตามตลาดนัดงานOTOPเป็นต้น ปัญหาที่พบในด้านการผลิต 
คือ ยังขาดเครื่องจักรขนาดเล็กส าหรับใช้ในการผลิต เช่น 
เครื่องกวนส้ำหรับผลิตครีมนวดและโลช่ันซึ่งปัจจุบันยังใช้มือ
กวนอยู่และปัญหำด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำย คือ ไม่มีสินค้ำ
ทดลอง และไม่มีเวปไซด์ของกลุ่มเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ 

ค าส าคัญ : ผลติภณัฑส์มุนไพร วิสาหกิจชุมชน 
 

ABSTRACT 
 This study was conducted to examine: 1) 
products and places where herbal products are 
distributed; and 2) production needs and 
marketing problems. Group interview was provided 
as research instrument in order to complete the 
data collection. Results of the study revealed that 
12 herbal products produced and distributed in 
the market were: 1) Butterfly Pea Shampoo, 2) 
Butterfly Pea Hair Conditioner, 3) Plai Oil, 4) Hop 
Headed Barleria Balm, 5) Citronella Anti Mosquito 
Spray, 6) Amomumbiflorum Jack Soap,7) Bright 
Facial Skin Care Soap, 8) Amomumbiflorum Jack 
Lotion, 9) Hop Headed Barleria Soap, 10) Turmeric 
Liquid Soap, 11) Herbal Ball and 12) Steamed 
Herbal Medicine. Most of their herbalproduct 
materials were planted by the villagers in the 
community whilst the others are naturally grown 
(without planting) that the villagers are able to 
find out. Herbal product distributions of Chiang 
Pheng Herbal Community Enterprise were: 1) 
wholesale distribution through UD TOWN Shopping 
Mall,Tesco Lotus in KhonKaen Province 
andThaSadej Market in NongKhai Province and 2) 
retail distribution through Chiang Pheng Herbal 
Community Enterprise Center, market fair and 
OTOP fair. Two issues discovered as problems of 
ChingaPheng Herbal Community Enterprise are 
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to production and sales promotion. Lacking of 
small machinery is still affecting production 
processes, so it is general to see the villagers 
utilizing their hands to stir conditioner and lotion 
products instead of stirring machines. Besides, a 
deficiency of their sample products and website 
makes their market expansion not. 
 
Key Words: Herbal Products, Community 
Enterprise 
 
บทน า 
 พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่
เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
คุณค่ าของสมุน ไพรภูมิปัญญาโบราณก็ถู กมองข้ าม
ความส าคัญไป แม้คนส่วนใหญ่ทราบถึงสมุนไพรไทยเป็นสิง่ที่
มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้
อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆเช่น ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร แต่ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก เนื่องจากรูปแบบที่ไม่
ทันสมัย ไม่มีการขอใบรับจากหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีวาง
แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องการจ าหน่ายให้กับตลาด
ที่ดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เริ่มก่อตั้งปี 2553 
โดยได้ศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสาร-
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อนุรักษ์สมุนไพรไทย เริ่มต้นปลูก
จ าหน่ายและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น สบู่
ฟอกตัวเสลดพังพอน สบู่หน้าใสว่านสาวหลง น้ ามันไพร 
แชมพูอัญชัน จนเป็นท่ียอมรับในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถรักษาโรคผิวหนัง โรคสิวฝ้า 
โรคเชื้อรากากเกลื้อน จุดด่างด าริ้วรอยบนใบหน้า ขจัดรังแค 
ผมดกด า ส่งผลให้คนในชุมชนให้ความสนใจและสมัครเข้ามา

เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มก็ยังคงมีปัญหา
ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ปัญหาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้โดด
เด่นทันสมัยและหลากหลายต่อผู้บริโภค ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 
เมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง มีผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพผ่านการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หากมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด จะ
สามารถพัฒนาการผลิตได้หลากหลายในตรงความต้องการ
ของผู้บริโภค และการวางแผนการผลิตการเก็บรวบรวม
วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุน และช่องทางการขยายตลาดการ
จ าหน่ายสินค้าในแพร่หลายสู่จังหวัดอื่นๆ ท่ัวภูมิภาคต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง  
     2.  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในด้านการผลิต
และการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง  

วิธีการวิจัย 
ใช้วิธีการศึกษาแบบส ารวจ (Survey research) 

(นงนภัส, 2554)โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling)(สิน, 2554) คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ต าบลเชียงเพ็ง อ าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 16 รายเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview -SSI) ตามแบบสุจินต์และสุเกสินี 
(2530) โดยใช้ประเด็นค าถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง และปัญหาและความ
ต้องการในด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวมรวม
ข้อมูลถูกน ามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา     
(ศุภวัฒนากร และพีรสิทธ์ิ, 2550) 
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ผลการวิจัย 
 1. ประวัติการจัดต้ังกลุ่ม 

กำรจัดตั งกลุ่มเริ่มต้นในปี พ.ศ.2553 เมื่อลูกสำว
ของประธำนกลุ่มซึ่งท้ำงำนที่ศูนย์กำรศึกษำกำรพัฒนำเขำ
หินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ได้ เล็งเห็นว่ำที่ ใน
หมู่บ้ำนเชียงเพ็งมีสมุนไพรมำก ประกอบกับควำมต้องกำร
ตลำดที่รับซื อก็มี คือ ส่งขำยให้กับที่ศูนย์กำรศึกษำกำร
พัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริจึงได้ให้
ประธำนกลุ่มปลูกสมุนไพรและตำกแห้งขำยให้ศูนย์ หลังจำก
นั นทำงประธำนกลุ่มได้มีโอกำสเดินทำงไปศึกษำดูงำนที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราที่
อนุรักษ์สมุนไพรไทย ท้ำให้ได้รับค้ำแนะน้ำให้ร่วมอบรมกำร
ท้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ หลังจำกนั นที่ศูนย์ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เขาหินซ้อนก็แนะน้ำให้ปลูกว่ำนสำวหลงและเสลดพังพอน 
เพื่อน้ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ำงๆ จ้ำหน่ำยให้กับ
ทำงศูนย์ ปี พ.ศ. 2553 กลุ่มจึงได้ด้ำเนินกำรผลิตจ้ำหน่ำยใน
ชุมชน โดยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี จำกเดิมที่มีสมำชิก
เพียง 4 คน จนปัจจุบันมีสมำชิกจ้ำนวน 16 คน 

สมำชิกเพียง 4 คน จนปัจจุบันมีสมำชิกจ้ำนวน  
16 คน 
 2. โครงสร้างการบริหารบุคลากรในกลุ่ม 
 กำรบริหำรบุคลำกรในกลุ่มมีกำรจัดตั งต้ำแหน่ง
และหน้ำท่ี ดังนี  ประธำนจ้ำนวน 1 คน รองประธำนจ้ำนวน 
1 คน ปฏิคม จ้ำนวน 1 คน เลขำนุกำร จ้ำนวน 1 คน เหรัญญิก 
จ้ำนวน 1 คน กรรมกำร จ้ำนวน 3 คน และสมำชิก จ้ำนวน 
7 คน โดยประธำนมีหน้ำที่ดูแลกำรผลิตและคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ รองประธำนมีหน้ำที่ช่วยประธำนในเรื่องวัสดุดิบ
ปฏิคม มีหน้ำที่ในกำรปลูกและดูแลกำรเก็บรักษำสมุนไพร 
ส่วนสมำชิกที่เหลือจะช่วยกันด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์และ
ช่วยหำวัสดุดิบ  
 3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่กลุ่มผลิตเพ่ือจ าหน่าย  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2553 มี 8 ชนิด 
คือ แชมพูอัญชัน ครีมนวดอัญชัน น ้ำมันไพลยำหม่อง

เสลดพังพอน สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง สบู่ว่ำนสำวหลง สบู่
หน้ำใส และโลช่ันว่ำวสำวหลงซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์มี
ส่วนผสมและคุณสมบัติดังต่อไปนี  
 3.1 แชมพูอัญชัน (รูปที่ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น ้ำ
สมุนไพรดอกอัญชันเป็นส่วนประกอบ และมีส่วนผสมอื่นๆ 
ได้แก่ Sodium Laureth Sulfate, Coconut Fatty Acid, 
Diethanolamideและ Perfume 
 3.2 ครีมนวดอัญชัน(รูปที่ 2)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สมุนไพรดอกอัญชันเป็นส่วนประกอบและมีส่วนผสมอื่นๆ 
ได้แก่Dehydzx wax AB, Dehyquart AC, Cetrimonium 
Chloride, Cetostearyl alcohol, GlycerineIsoproply 
myriststeNaCl, Perfume 
 3.3 น ้ำมันไพล (รูปที่ 3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น ้ำมัน
จำกไพลเป็นส่วนประกอบ และมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ Methy 
lsilisylate Campor และ Mental  
 3.4 ยำหม่องเสลดพังพอน (รูปที่ 4) เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้สำรสกัดเสลดพังพอนเป็นส่วนประกอบ และมีส่วนผสม
อื่นๆ ได้แก่ Mentol, Campor, Methyl Sylisylate 
            3.5 สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง (รูปที่ 5) เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช้น ้ำมันจำกตะไคร้หอมกลั นเป็นส่วนประกอบและมี
ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ Eucalyptus oil, Camporและ 
Alcohol 95 % 
 3.6 สบู่ว่ำนสำวหลง (รูปที่ 6) เป็นผลิตภัณฑ์                
มีส่วนประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรหลัก  คือ ว่ำนสำวหลง 
ว่ำนนำงค้ำ เป็นส่วนประกอบ และมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ 
Soap base และ Perfume  
 3.7 สบู่หน้ำใส  (รูปที่  7) เป็นผลิตภัณฑ์มีส่วน 
ประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรหลัก  คือ ว่ำนสำวหลง  เป็น
ส่วนประกอบ และมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ Sodium Palm 
Kernelate, Aqua (Water), Glycerin, Parfum (Fragrance), 
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Essential Oil Amomumbiflorun Jack, Sodium Laurgl 
Sulfate, Sodium Chloride, Tetrasdium EDTA, 
Tetrasodium Etidronate 
 3.8 โลช่ันว่ำนสำวหลง (รูปที่ 8) เป็นผลิตภัณฑ์มี
ส่วนประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรหลัก  คือ น ้ำมันหอมระเหย
ว่ำนสำวหลงเป็นส่วนประกอบและมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ 
Vitamin E, Disodium Edta, Carbomer, Sodium 
Ceteary Alcohol, isopropyl Myristateและ Glycerin 
 

 
รูปที่ 1 แชมพูอัญชัน         รูปที่ 2 ครีมนวดอัญชัน

 
รูปที่ 3 น ้ำมันไพล           รูปที่ 4 ยำหม่องเสลดพังพอน 

 
รูปที่ 5 สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง รูปที่ 6 สบู่ว่ำนสำวหลง 

 
รูปที่ 7 สบู่หน้ำใส          รูปที่ 8 โลช่ันว่ำนสำวหลง 
 ในปี พ.ศ. 2555 มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ นอีก 1 
ชนิด คือ  
 3.9 สบู่เสลดพังพอน (รูปที่ 9) เป็นผลิตภัณฑ์     
มีส่วนประกอบที่เป็นพืชสมุนไพรหลัก คือ  เสลดพังพอน 

เป็นส่วนประกอบ และมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ Soap base 
และ Perfume  

 
รูปที่ 9 สบู่เสลดพังพอน 

 และในปี พ.ศ. 2557 ทำงกลุ่มได้ผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพิ่มอีก 3 ชนิด คือ  
 3.10 สบู่เหลวขมิ นชัน มีส่วนประกอบที่เป็นพืช
สมุนไพรหลัก  คือขมิ นชัน และมีส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ 
Patassium soap based fatty acid, Cocamido 
propybetaine, 5-Bromo-5 nitrol, 3-dioxane, NaCl 
Defatting adent, Glycerine, Perfume และสำรสกัด
ขมิ นชัน 
 3.11 ลูกประคบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร          
ใบหนำดใหญ่ ใบเปล้ำหลวง ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม            
ใบมะขำม ใบว่ำนสำวหลง เถำเอ็นอ่อน ขมิ น หัวไพร เหลือ 
และกำรบูร 
 3.12 ยำอบสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร
อื่นๆ ได้แก่ ใบหนำดใหญ่ ใบเปล้ำหลวง เถำเอ็นอ่อน 
เถำวัลย์เปรียง หัวไพล และกำรบูร  ดังรูปท่ี 10-12   

 
รูปที่ 10 สบู่เหลวขมิ นชัน        รูปที่ 11 ลูกประคบ 

 
รูปที่ 12 ยำอบสมุนไพร 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

7

 นอกจำกนั นในปี พ.ศ. 2559 ทำงกลุ่มมีโครงกำรที่
จะผลิตชำใบหม่อนเพิ่มอีก 
 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 
 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตส่วนใหญ่สามารถหาได้
ในชุมชนโดยการเก็บตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูกใน
หมู่บ้าน เช่น เถาต้นอ่อน เถาวัลย์เปียง ใบตะไคร้หอม ใบ
หนาด ขมิ้นชัน ใบเป้าหลวง ใบมะขามส้ม ใบว่านสาวหลง 
และใบส้มป่อย ส่วนวัตถุดิบที่ต้องซื้อจากตลาด ได้แก่ 
การบูร เกลือ และผิวมะกรูด เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีการ
ปลูกมะกรูดท าให้ต้องซื้อมะกรูดจากตลาด กลีเซอร์รีนแอ
ลกอฮอร์ ยูคาลิปตัสออยล์ เป็นต้น 
ตารางที่ 1 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

ช่ือสมุน ไพรที่ ใ ช้ เป็น
วัตถุดิบหลัก 

หาได้ในชุมชน ซื้อจากตลาด 

1. เถาต้นอ่อน   
2. เถาวัลย์เปียง   
3. ผิวมะกรูด   
4. ใบตะไคร้หอม   
5. ใบหนาด   
6. ขมิ้นชัน   
7. ใบเป้าหลวง   
8. ใบมะขามส้ม   
9. ใบว่านสาวหลง   
10. ใบส้มป่อย   
11. ว่านนางค า   
11. การบูร   
12. เกลือ   
13. กลีเซอร์รีน   
14. แอลกอฮอร์   
15. ยูคาลิปตัสออยล์   
 
 

 4. ขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
สมุนไพร 

 การตั้งราคาทางกลุ่มได้ตั้งราคาแบบมุ่งที่ต้นทุน 
(Cost-Oriented Pricing) (ฉัตยาพร และคณะ, 2552)
ค านวณการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ ดังสูตรต่อไปนี้ 
 ราคาต่อหน่วย = ต้นทุน + ก าไรที่ต้องการ 

อย่างไรก็ตามในการค านวณต้นทุนของกลุ่มนั้น        
ยังมีต้นทุนบางอย่างที่ทางกลุ่มไม่ได้น ามาคิด เช่นค่าแรงงาน
ของคนในกลุ่ม ท าให้ต้นทุนที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน 
โดยกลุ่มได้มีการก าหนดขนาดของบรรจุภัณฑ์และราคา ดังน้ี  
 4.1 แชมพูอัญชัน มี 2 ขนาด คือ ขนาด 200 ml 
ราคา 80 บาท และขนาด 300 ml ราคา 120 บาท ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับแชมพูชนิดอื่นที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด
แชมพูอัญชันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง         
มีการก าหนดราคาทีสู่งกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.2 ครีมนวดอัญชันมี 2 ขนาด คือ ขนาด 200 ml 
ราคา 80 บาท และขนาด 300 ml ราคา 120 บาท ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับครีมนวดผมชนิดอื่นท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด
ครีมนวดอัญชันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมี
การก าหนดราคาที่สูงกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.3 น้ ามันไพล มีขนาดเดียว คือ ขนาด 60 ml
ราคา 70 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับน้ ามันไพลที่มีจ าหน่าย
ในท้องตลาดน้ ามันไพลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียง
เพ็งมีการก าหนดราคาที่สูงกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.4 ยาหม่องเสลดพังพอน มีขนาดเดียว คือ ขนาด 
10 g ราคา 50 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับยาหม่องที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด ยาหม่องเสลดพังพอน ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมีการก าหนดราคาที่ต่ ากว่า 
(ตารางที่ 2) 
  4.5 สเปรย์กันยุงตะไคร้หอม มีขนาดเดียว คือ 
ขนาด 120 ml ราคา 100 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
สเปรย์กันยุงตะไคร้หอมที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด สเปรย์กัน
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ยุงตะไคร้หอมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมี 
การก าหนดราคาที่สูงกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.6 สบู่ว่านสาวหลง มีขนาดเดียว คือ ขนาด 100 g 
ราคา 50 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสบู่สมุนไพรที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด สบู่ว่านสาวหลงของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมีการก าหนดราคาที่ต่ ากว่า (ตารางที่ 
2) 
 4.7 สบู่หน้าใสมีขนาดเดียว คือ ขนาด70 g ราคา 
90 บาทซึ่งหากเปรียบเทียบกับ สบู่หน้าใสที่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาด สบู่หน้าใส ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียง
เพ็งมีการก าหนดราคาที่สูงกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.8 สบู่เสลดพังพอนมีขนาดเดียว คือ ขนาด 100 g 
ราคา 50 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ สบู่เสลดพังพอนที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด สบู่เสลดพังพอนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมีการก าหนดราคาที่ ใกล้เคียงกัน
(ตารางที่ 2) 
 4.9 สบู่เหลวขมิ้นชันมีขนาดเดียว คือ ขนาด
300ml ราคา 120 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ สบู่เหลว
ขมิ้นชันที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด สบู่เหลวขมิ้นชันของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งมีการก าหนดราคาท่ีสูงกว่า 
(ตารางที่ 2) 
 4.10 ลูกประคบมี 4 ขนาด คือขนาดใหญ่ 200 g 
ราคา 80 บาท ขนาดกลาง 100 g ราคา 60 บาท ขนาดเล็ก
จิ๋ว 30 g ราคา 30 บาท ชนิดแพคคู่ 30 g + 30 g ราคา 50 
บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ ลูกประคบที่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ลูกประคบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร               
เชียงเพ็งมีการก าหนดราคาที่สูงกว่า (ตารางที่ 2) 
 4.11 ยาอบสมุนไพรมีขนาดเดียว คือ 200 g ราคา 
80 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับยาอบสมุนไพรที่มีจ าหน่าย
ในท้องตลาด ยาอบสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงเพ็งมีการก าหนดราคาเท่ากัน (ตารางที่ 2) 

 4.12 โลช่ันว่านสาวหลง ขนาด 300 ml ราคา 
120 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับยาอบสมุนไพรที่มีจ าหน่าย
ในท้องตลาด ยาอบสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงเพ็งมีการก าหนดที่ต่ ากว่า (ตารางที่ 2) 
 จะเห็นได้ว่าการก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งส่วนใหญ่ 
มีการก าหนดราคาที่สูงกว่าสินค้าที่ที่มีคุณลักษณะเหมือน
หรือคล้ายกันในท้องตลาด ซึ่งทางกลุ่มให้เหตุผลว่าเป็นกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพส่วนใหญ่
ตัดสินใจซื้อเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
มากว่าราคา 
ตารางที่ 2 ขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์ ขนาด

บรรจุภัณฑ์ 
ราคา
(บาท) 

ราคาสินค้าที่มี
คุณลักษณะ
คล้ายกัน 
(บาท) 

1. แชมพูอัญชัน 200 ml 80 170ml/58
บาท(ซัลซิล) 

300 ml 120 340ml/98
บาท(ซัลซิล) 

2. ครีมนวดอัญชัน 200 ml 80 160ml/59
บาท(ซัลซิล) 

300 ml 120 320ml/99
บาท(ซัลซิล) 

3. น้ ามันไพล 60ml 70 66 บาท กลุ่ม
แม่บ้าน จ.
อ่างทอง 

4. ยาหม่อง
เสลดพังพอน 

10g 50 22 บาท  
(อภัยภูเบศร) 

5. สเปรย์กันยุงตะไคร้
หอม 

120ml 100 90 บาท  
(อภัยภูเบศร) 

6. สบู่ว่านสาวหลง 100g 50 79 บาท  
(เขาหินซ้อน) 

7. สบู่หน้าใส 70g 90 55 บาท (สบู่
หน้าใส BFC) 
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8. สบู่เสลดพังพอน 100g 50 40g/29บาท 
(ภูมิพฤกษา) 

9. สบู่เหลวขมิ้นชัน 300ml 120 95 บาท  
(อภัยภูเบศร) 

10. ลูกประคบ 
ขนาดใหญ ่
ขนาดกลาง 
ขนาดเล็กจิ๋ว 
ชนิดแพคคู่ 

 
200 g 

 
80 

 
95 บาท  

(อภัยภูเบศร) 
100 g 60 33 บาท  

(บ.เพิร์ลซัพ
พลาย จ ากัด) 

30 g 30  50กรัม 28บาท 
(บ.เพิร์ลซัพ
พลาย จ ากัด) 

30+30 g 50 - 
11. ยาอบสมุนไพร 200g 80 80 บาท 
12. โลชั่นว่านสาวหลง 300ml 120 200 บาท 

(Gluta Wink 
White 
Lotion) 

 
 5. การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็ง 
 สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็งมีทั้ง
ตลาดภายในจังหวัดอุดรธานี และตลาดต่างจังหวัด สถานท่ี
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็งในจังหวัดอุดรธานี 
สามารถแบ่งออกเป็นแบบการขายส่งและแบบขายปลีก 
แหล่งจ าหน่ายในการขายส่งภายในจังหวัดอุดรธานีคือ 
ศูนย์การค้ายูดีทราวน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เชียงพัง ส่วนแหล่งจ าหน่ายในการขายปลีก คือ จ าหน่ายที่
ศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจ ขายตามหมู่บ้านในต าบลโดยใช้
วิธีการหิ้วตะกร้าขาย ขายตามตลาดนัด และขายตามงาน 
OTOP สหกรณ์เกษตรอุดรธานีและศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอกุดจับ ส่วนตลาดต่างจังหวัดเป็นตลาดขายส่ง
โดยส่งไปจ าหน่ายปีละ 4 ครั้งๆละ 2 โหล ทุกผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ โลตัสขอนแก่น ซึ่งขายดีเป็นอันดับที่ 1 ล าดับที่ 2 คือ 
ตลาดท่าเสด็จ และส่งไปจ าหน่ายที่สหกรณ์สารคาม ส่วนใน

กรุงเทพส่งไปจ าหน่ายท่ีตลาด JJmall โดยส่งไปในนามของ
อุตสาหกรรมจังหวัด ดังตารางที่ 3 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเชียงเพ็งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยท างาน 
และกลุ่มรักสุขภาพ ส่วนสินค้าที่กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นให้ความ
สนใจคือ คือ สบู่หน้าใส และโลช่ันว่านสาวหลง  
 
ตารางที่ 3 สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็ง 
สถานที่จ าหนา่ยในจังหวัดอุดรธาน ี สถานที่จ าหนา่ยในต่างจังหวัด 
1. ศูนย์การค้ายูดีทราว  
(ขายส่ง) 

1. โลตัสขอนแก่น 
(ขายส่ง) 

2. รพ.ต าบล (ขายส่ง) 2. ตลาดท่าเสด็จ(ขายส่ง) 
3. ขายตามหมู่บ้านแบบหิว้ตะกรา้
ขาย(ขายปลกี) 

3.สหกรณ์การเกษตรจังหวัด
มหาสารคาม(ขายส่ง) 

4. ตลาดนัด (ขายปลีก)             
5. งานOTOP (ขายปลีก) 

4. ศูนย์ OTOP ในจังหวัด
หนองคาย (ขายส่ง) 

6.  สหกรณ์การ เกษตรจั งหวั ด
อุดรธานี (ขายปลีก) 

5. JJmall กทม. (ในนามอุตสา 
หกรรมจังหวัดส่งไปจ าหน่าย) 

7. กศน.กุดจับ(ขายปลีก)  
8.ศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง(ขายปลีก) 

 

 

 6. ปริมาณการขาย 
 ปริมาณยอกการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียง
เพ็ง เฉลี่ยประมาณ เดือนละ 25,000 บาท ซึ่งในช่วง
เทศกาลจะมียอดขายมากที่สุดเนื่องจากมีผู้นิยมซื้อไปเป็น
ของฝากหรือมีการส่งสินค้าเป็นแบบกระเช้า สมาชิกของกลุ่ม
จะได้รับเงินปันผลรอบปีประมาณ 1,000 บาท/ปีถึงแม้
รายรับจะไม่มาก แต่สมาชิกในกลุ่มให้เหตุผลว่าเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้กับคนในชุมชน 
 7. ปัญหา 
 ปัญหาที่พบสามารถแบ่งออกด้านการผลิตและ
การตลาด ดังนี ้   
 7.1 ปัญหาในด้านการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงยังขาดเครื่องจักรขนาดเล็กที่ใช้ในการผลิต 
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เช่น ขาดเครื่องกวนส าหรับผลิตครีมนวดและโลช่ันซึ่ง
ปัจจุบันยังใช้มือกวนอยู่ ซึ่งบางครั้งต้องไปยืมจากหน่วยงาน
อื่นหรือกลุ่มวิสาหกิจอื่น และยังขาดเครื่องกลั่นที่จะน้ ามา
กลั่นเอาน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรต่างๆ 
 7.2 ปัญหาด้านการตลาด เช่น ในการส่งเสริมการ
ขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงยังขาดสินค้าทดลอง 
โบรชัวและเวปไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 
 8. ความต้องการของกลุ่ม 
 จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม พบว่ำสมำชิกของกลุ่มมี
ควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี  
 8.1 ควำมต้องกำรด้ำนเงินทุน กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงมีควำมต้องกำรเงินทุนและสมำชิกเพิ่มเพื่อ
ขยำยกำรผลิตสินค้ำ 
 8.2 ควำมต้องกำรด้ำนผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงมีควำมต้องกำรผลิตสินค้ำชนิดใหม่ 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องกำรทำงกำรตลำด และต้องกำรขนำด
บรรจุภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของตลำด 
 8.3 ควำมต้องกำรด้ำนกำรตลำด กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงมีควำมต้องกำรในกำรหำตลำดใหม่เพื่อ
ขยำยโอกำรในกำรจัดจ้ำหน่ำยสินค้ำ และต้องกำรเพิ่มควำม
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยกำรพัฒนำกำรสินค้ำOTOP 3 ดำว 
ให้ได้เป็นสินค้ำ OTOP 4-5 ดำว 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 ชนิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง เป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลักที่มีใน
ชุมชน โดยเก็บตามธรรมชาติ และการเพาะปลูกของสมาชิก
กลุ่มและคนในหมู่บ้านสอดคล้องกับ ถนอม พรหมบุญ 
(2548) ท่ีศึกษาการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรของกลุ่ม
สมุนไพรบ้านพล า อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก
การศึกษา พบว่า กลุ่มสมุนไพรน าวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรมา
จากตามธรรมชาติและสวนหนึ่งปลูกไว้รอบๆบ้าน การจัด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่ง 
สถานที่จ าหน่ายมีทั้งในจังหวัดอุดรธานีและต่างจังหวัด เช่น 
จังหวัดหนองคาย ขอนแก่น มหาสารคาม และกรุงเทพมาหา
นคร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชียงเพ็ง 
คือ กลุ่มวัยท างาน และกลุ่มรักสุขภาพ สินค้าที่กลุ่มลูกค้า
วัยรุ่นให้ความสนใจคือ คือ สบู่หน้าใส และโลช่ันว่านสาว
หลง ในการก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งส่วนใหญ่มีการก าหนด
ราคาที่สูงกว่าสินค้าที่ท่ีมีคุณลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันใน
ท้องตลาด ซึ่งทางกลุ่มให้เหตุผลว่าเป็น กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเนื่องจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัยและคุณภาพมากว่าราคาการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงเพ็งมีท้ังแบบขายปลีกและแบบขายส่ง สถานที่ขายส่ง 
ได้แก่ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ โลตัสขอนแก่น ตลาดท่าเสด็จ
จังหวัดหนองคาย เป็นต้น ส่วนสถานที่ขายปลีก คือ 
จ าหน่ายที่ศูนย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง 
ขายตามหมู่บ้านแบบหิ้วตะกร้าขาย ขายตามตลาดนัด งาน 
OTOP เป็นต้น ปัญหาที่พบในด้านการผลิต คือ ยังขาด
เครื่องจักรขนาดเล็กส าหรับใช้ในการผลิต เช่น เครื่องกวน
ส าหรับผลิตครีมนวดและโลช่ันซึ่งปัจจุบันยังใช้มือกวนอยู่ 
และปัญหาด้านการส่งเสริมการขาย คือ ไม่มีสินค้าทดลอง 
และไม่มีเวปไซด์ของกลุ่มเพื่อการประชาสัมพันธ์สมาชิกของ
กลุ่ มมี ความต้ องการ เรื่ อ งของ เ งินทุนสอดคล้องกับ 
เสาวลักษณ์ ผาวันดี (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หมู่
ที่ 6 ต าบลดงขี้เหล็กอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพบว่า 
กลุ่ ม สมุ น ไพรบ้ า นดงบั ง มี ปัญหา เ รื่ อ ง งบประมาณ 
นอกจากน้ันกลุ่มยังมีความต้องการที่การหาสมาชิกเพิ่ม การ
ขยายตลาด การผลิตสินค้าชนิดใหม่เพื่อเพิ่มช่องการทาง
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การตลาด และต้องการขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับประภาพร  
แสงทองและคณะ (2550) ซึ่งศึกษาการวิจัยและพัฒนา           
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร จากการศึกษา 
พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มี
ลักษณะที่สะดุดตา ทันสมัย ท าให้ดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้าได้เพิ่มขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  การตั้งราคาของกลุ่มยังขาดข้อมูลเรื่องต้นทุน 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง 

2. วัตถุดิบบางชนิดยั งต้องพึ่ งพาตลาดจาก
ภายนอกกลุ่ม ดั งนั้นควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใ ช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนเพื่อทดแทน 

3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งยังขาด
แคลนเรื่องเครื่องจักรในการผลิต มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปหาแนวทางเพื่อที่จะช่วย
ศึกษาวิจัยในการสร้างเครื่องจักรขนาดเล็กในการผลิต 
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ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ชุมชนสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Requirement for Product Development from Pineapple Leaves to Add Value  
to a Community Products of Samroyyod District, Prachuap Khiri Khan Province 

อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (Amornrat Anunvrapong)* 
 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการพฒันาผลติภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวน 

การผลิต ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิต และ
ความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรด ชุมชน
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
คือ กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด 
ผลการศึกษาพบว่า มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพของสี และ
เนื้อกระดาษ ได้แก่ การเก็บรักษามีปัญหาเรื่องความช้ืน           
มีรอยตะแกรงท าให้คุณภาพของกระดาษไม่ได้มาตรฐาน 
การให้ความรู้ทางด้านการบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มแม่บ้านยัง
ขาดความรู้ ด้ านการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ 
กระบวนการ ผลิตที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านอยู่ในภาวะเป็นผู้ถูก
เลือกในตลาด หน่วยงานของรัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกระบวนการผลิต และความ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ             
1. ผลิตภัณฑ์จากใบสด  2. ผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษ                
3. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษแปรรูป 

 
ค าส าคัญ: กระดาษใบสับปะรด การเพิ่มมลูค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to find 

out the supply chain management, including 
problems and obstacle on the manufacturing 
process of the paper product and need for 
product developing from pineapple leaves, 
community product of Samroyyod District, 
Prachuap Khiri Khan Province. The methodology 
being used in the present research was in-depth 
interview through selected key information 
sampling from the housekeeper group of hand-
made product from pineapple leaves. The results 
showed that some problems and challenges in 
stocking raw material, there were molds from the  
moist which cause low quality outcome that led 
to the low quality color as well as the welded 
grate on the product paper. In previous 
bargaining on supply chain management, the 
housekeeper groups had no negotiation power. 
They were a choice in marketing sector. In 
addition, more training on packing method and 
packaging design were also needs for the 
members of the housekeeper groups. Needs for 
developing consisted of three types 1. product 
from pineapple leaves  2. product from tissue 
paper and  3. product from pineapple paper.  

 
Key Words : Tissue paper from pineapple leaves, 
Add value 
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บทน า 
ปัจจุบันการผลิตกระดาษที่ท าด้วยมือในประเทศไทย

เป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านที่แพร่หลาย มีการวิจัยพัฒนา
เพื่อน าวัสดุเหลือใช้มาผลิตกระดาษประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ กระดาษจากใบสับปะรด กระดาษจากต้นปอสา 
กระดาษจากฟางข้าว กระดาษจากกล้วย กระดาษจากมูล
ช้าง เป็นต้น เนื่องจากประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรจ านวนมากที่สามารถให้เส้นใยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจะใช้ในการผลิตกระดาษได้ (อารักษ์ เอื่ยมจ้อย, 
มปป.) อย่างไรก็ตามการผลิตกระดาษดังกล่าวเป็นการผลิต
เพื่อใ ช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ยังขาดการพัฒนา
กระบวนการ และรูปแบบของกระดาษที่ผลิตออกมาใช้ ซึ่ง
วัตถุดิบที่เป็นเป้าหมายในการผลิตกระดาษควรเป็นวัตถุดิบ
ที่มีปริมาณมากเพียงพอในประเทศ และประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม วัตถุดิบที่เป็นเป้าหมายนั้นจึงควรเป็น
วัตถุดิบที่ เหลือใช้จากการเกษตรในงานวิจัยนี้  คือ ใบ
สับปะรด 

 
จากการศึกษาพบว่า กระดาษท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คือ กระดาษจากใบสับปะรด เพราะ
ในประเทศไทยมีความนิยมในการปลูกสับปะรดอย่าง
แพร่หลายทั่วไป แหล่งปลูกสับปะรดที่ส าคัญของประเทศ
ไทยอยู่ในภาคตะวันตก คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
เพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 50% ของประเทศ (ลา
วัลย์ ฉัตรวิรุฟห์, มปป) การท าไร่สับปะรดของชาวเกษตรก็
เพื่อจ าหน่ายผลสับปะรดเท่านั้น ส่วนใบสับปะรดจะเป็น
ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และจะต้องถูกท าลายโดยการเผา 
ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม หรืออาจผ่านกระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพไปโดยสูญเปล่า เกิดปัญหาการใช้พื้นที่ในการ
ทิ้งและอาจส่งกลิ่นเหม็นได้ รวมทั้งปริมาณของใบสับปะรด
ที่ เหลือใช้ก็มีมากเพียงพอกับการน ามาผลิตกระดาษ 
นอกจากนี้กระดาษจากใบสับปะรดยังมีคุณสมบัติที่เป็น
จุดเด่น ได้แก่ มีความเหนียว ทนทาน สามารถบิดงอ
เปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายโดยไม่เสียหาย และมีผิวเนียนนุ่ม 
(อภิชัย จันทรวัฒนาวณิช, 2553 และวาสนา เจริญวิเชียร
ฉาย, 2551) 

ด้วยเหตุผลและคุณสมบัติของกระดาษดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นว่า กระดาษจากใบสับปะรดเหมาะสมอย่างย่ิงที่
จะน ามาผลิตเป็นกระดาษ จึงควรมีการผลิตและปรับปรุง
คุณสมบัติของกระดาษจากใบสับปะรดเพื่อให้สามารถ
น าไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อีกทั้งรัฐบาลก าลังส่งเสริมให้
มีการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก 
ดังนั้นการผลิตกระดาษใบสับปะรดน่าจะเป็นเป้าหมาย
ส าคัญ ในการส่งเสริมการใช้กระดาษจากใบสับปะรดให้
เป็นจุดเด่นและจุดขายของสินค้า โดยเฉพาะเพื่อให้คุ้มค่า 
มีคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนใช้
ผลิตภัณฑ์กระดาษภายในประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษใบ
สับปะรด  

2. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบ
สับปะรดที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth 

interview)  โดยใ ช้ค าถามปลาย เปิด  (open-ended 
questions) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่           
กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด
จ านวน 10 คน ในพื้นที่อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการลง
พื้นที่สังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่มย่อย   
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยปรึกษา โดยจัดกิจกรรมที่เน้น 
การแสวงหาความรู้ ภูมิปัญญา ข้อมูล ข้อเท็จจริง ส่งเสริม
การใช้กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการ 
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้ค าถามปลายเปิด  
การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูล ในส่วนของ
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร มีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ เพื่อหา
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ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี ้

2.1 การส ารวจสภาพพื้นที่  ทรัพยากรในท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2 สัมภาษณ์กลุ่มผู้น าแม่บ้าน และแกนน าชุมชน
คณะกรรมการหมู่บ้าน อีกทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (non-struction interview) 

2.3 การสนทนากลุ่ม (focus group) ในแต่ละกลุ่ม
ย่อยพื้นที่ กลุ่มย่อยอาชีพ มีการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
(field note) ซึ่งเป็นการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นจากการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมระหว่างท าการปฏิบัติการ แล้วน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบบันทึกภาคสนาม
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

และการสังเกตแบบมีสว่นร่วมถึงกระบวนการท างานของกลุ่ม
แม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรดจ านวน           
10 คน ในพื้นที่อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์และประเด็นปัญหาในเรื่องการผลิต ปัญหา
และอุปสรรคของกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ 
ใบสับปะรด รวมทั้งน าเสนอถึงวิธีการแก้ปัญหาส าหรับ          
การประกอบการ ดังนี ้

 
1. ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของกลุ่มแม่บ้าน
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด อ าเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  อ าเภอสามร้อยยอดได้แยกออกมาจากพื้นที่ของ
อ าเภอปราณบุรีและอ าเภอกุยบุรี  อยู่ห่างจากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 50 กิโลเมตร เนื้อท่ีทั้งหมด 888 ตาราง
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศมีลักษณะลาดเอียงจากตะวันตก
ไปทางตะวันออก โดยด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ติดภูเขา
และเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยยอด” 
ตอนกลางของพื้นที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร ปลูกพืช 
ได้แก ่ไม้ผล สับปะรด อ้อย เป็นต้น  

อาณา เขตทิศ เหนือจรด เขตอ า เภอปราณบุรี                      
ทิศตะวันออกจรดเขตอ าเภอปราณบุรี อ่าวไทย และอ าเภอ  

กุยบุรี  ทิศใต้จรดเขตอ าเภอกุยบุรี  ทิศตะวันตกจรด          
เขตประเทศเมียนม่าร์ เส้นทางคมนาคมมีถนนลาดยางสาย 
เพชรเกษมเป็นสายหลัก ผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอ และมี          
ทางรถไฟสายใต้ผ่าน มีสถานีหนองคาง สถานีนาปุ่ม และ
สถานีสามร้อยยอด 

สภาพอากาศประจ าถิ่นโดยทั่วไปเช่นเดียวกับภาคกลาง
มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน อุณหภูมิ
เหมาะสมไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ความช้ืนสัมพันธ์ปลา             
นกลางไม่ช้ืนเหมือนภาคใต้ ฝนตกประมาณ ปีละ 1,000 มม.  
ตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และมีนาคม-
ตุลาคม ฝนมักทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคม 

ที่มาของกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษใบ
สับปะรด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่ม
รวมกลุ่มกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้
รวมกลุ่มกันแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรด ที่มี
ราคาขึ้นลงตามโรงงานที่จะรับซื้อ ในช่วงเวลาที่ผลสับปะรดมี
ผลผลิตมากโรงงานก็จะรับซื้อในราคาถูก เป็นสาเหตุให้
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต้องประสบปัญหาการขาดทุน จึงมี
การน าสับปะรดมาแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมหวาน
ออกจ าหน่าย ในระยะแรกทางกลุ่มจ าเป ็นต้องซ้ือกระดาษจาก
ภายนอกเข้ามาเพื่อท าบรรจุภัณฑ์ (สับปะรดกวน) จึงท าให้
ต้นทุนของสินค้ามีราคาแพง เพื่อเป็นการลดต้นทุน และ                 
การสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าที่ผลิตได้จากกลุ่มแม่บ้าน                 
จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ
ใบสับปะรด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

2. การวิเคราะห์รูปแบบการผลิต 
สับประรดเป็นไม้ผลที่ต้นขึ้นตั้งตรง มีใบยาวกางออก

ด้านข้างรอบ ๆ ล าต้น มีความสูงของต้นประมาณ 1 เมตร 
รัศมีของใบรอบต้นประมาณ 1 เมตร ใบมีลักษณะหนาและ
แข็งเป็นรูปรางน้ าไหลเข้าหาต้น เป็นพืชที่มีความทนทาน
ต่อความแห้งแล้ง สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (สับปะรดศรี
ราชา) เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การน าใบสับปะรดมาท าเยื่อกระดาษจะใช้ใบจากต้น
สับปะรดที่เก็บผลแล้ว แม้นว่าใบสับปะรดจะมีเส้นใยที่ยาว
และมีความแข็งแรงเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ            
การผลิตเยื่อกระดาษ แต่ก็ควรที่จะใช้ใบสับปะรดแก่ 
เพราะเมื่อน ามาต้มเพื่อแยกเส้นใยออกจากเนื้อใบ ใบแก่จะ
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ให้ปริมาณเส้นใยที่มากกว่าใบอ่อน และมีคุณสมบัติของ
เส้นใยที่มีความเหมาะสมในการผลิตกระดาษใบสับปะรด
มากกว่า 

2.1 แหล่งที่มาของวัตถุดิบท ากระดาษใบสับปะรด 
ในพื้นที่อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่มี
ช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงมีวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่เป็นใบสับปะรดจ านวนมาก จึงเป็นแหล่ง
วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตกระดาษใบสับปะรด 

2.2 การเลือกใช้วัตถุดิบ 
เมื่อสับปะรดแก่พร้อมท่ีจะตัดขายแล้ว เกษตรกร

ผู้ปลูกก็จะท าการตัดผลสับปะรดส่งโรงงาน ใบสับปะรดจะ
ถูกทิ้งเป็นของเหลือทางการเกษตรอยู่ในไร่ มีท้ังที่เป็นใบแก่
และใบอ่อน ใบสับปะรดที่เหมาะในการท ากระดาษ คือ             
ใบสับปะรดแก่ที่เป็นทั้งในสดและใบแห้ง แต่ควรเป็น            
ใบสับปะรดที่ตัดแล้วไม่เกินสามวัน ในกรณีที่มีใบสับปะรด
เป็นจ านวนมาก ควรท่ีจะเลือกใบสดมาท ากระดาษ
สับปะรด เนื่องจากใบสับปะรดที่แห้งจะใช้เวลาในการต้ม
เส้นใยที่นานมากกว่าใบสับปะรดสด 

2.3 วัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตกระดาษใบสับปะรด 
ในการผลิตกระดาษแบบดั้งเดิม จะเป็นการผลิต

กระดาษแบบง่าย ๆ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน วัสดุและ
อุปกรณ์ในการท ากระดาษใบสับปะรดก็เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่นที่สามารถผลิตได้เอง ได้แก่ มีด กระทะที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ไม้พาย ถังน้ าพลาสติก 
คราด ขันตักน้ าพลาสติก กะละมังพลาสติก ถุงตาข่ายไน
ล่อนชนิดตาละเอียด เตาไฟส าหรับต้มเส้นใยสับปะรด 
กระบะสแตนเลส ตะแกรง (เฟรม) มุ้งลวด เครื่องบั่นเยื่อ
กระดาษ และสารเคมีที่ใช้ 3 ชนิด ได้แก่ โซดาไฟ (caustic 
soda) คลอรีน (chlorine) และสีย้อมผ้า (synthetic dye) 

2.4 การเตรียมวัตถุดิบ 
ผู้ผลิตกระดาษใบสับปะรดจะท าการรวบรวมใบ

สับปะรดท่ีเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร ในการผลิต
กระดาษสับปะรดแต่ละครั้งจะใช้ใบสับปะรดที่มีปริมาณ
ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมขึ้นไป ในการเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนแรก
จะน าใบสับปะรดมาท าการตัด หรือสับให้เป็นช้ิน เล็ก ๆ 
แต่ละชิ้นจะมีความยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร 

 

2.5 ขั้นตอนการผลติกระดาษใบสบัปะรด 
ในขั้นตอนของการผลิตกระดาษใบสับปะรด จะมี

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี ้
2.5.1 น าใบสับปะรดที่สับเป็นช้ินลงต้มที่อุณหภมูิ

น้ าเดือดในกระทะต้ม ท าการเติมโซดาไฟลงไปประมาณ 1 
กิโลกรัมต่อใบสับปะรด  30 กิโลกรัม ปริมาณของโซดาไฟ
จะขึ้นอยู่กับความมากน้อยของใบสับปะรดที่น ามาต้ม           
ในกรณีที่เป็นใบสับปะรดสดจะใช้ปริมาณของโซดาไฟที่
น้อยกว่าใบสับปะรดแห้ง จะใช้เวลาการต้มใบสับปะรดที่
อุณหภูมิ  น้ าเดือดประมาณ 4-5 ช่ัวโมง หรือสังเกตได้ง่าย
ว่าใบสับปะรดจะเปื่อยและมีสีคล้ ามากขึ้น เส้นใยจะเริ่มมี
การแยกตัวออกจากเนื้อใบ ในระหว่างที่มีการต้มใบ
สับปะรดต้องใช้พายกวนเพื่อกลับใบสับปะรดขึ้นลง                 
มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ใบสับปะรดเปื่อยทั่วกันทั้งกระทะ 
(ภาพ ข.) 

2.5.2 ท าการพักใบสับปะรดที่ต้มให้ความร้อน
คลายตัวลง จากนั้นตักเอาใบสับปะรดที่ผ่านการต้มแล้วใส่
ลงในถุงตาข่ายไนล่อนชนิดตาละเอียด จากนั้นแยกเส้นใย
ออกจากเนื้อใบสับปะรดด้วยวิธีการใช้เท้าย่ า ในระหว่าง
ขั้นตอนนี้จะใช้สายยางฉีดน้ าสะอาดล้างใบสับปะรด มี
จุดประสงค์เพื่อล้างเอาโซดาไฟออกไปจากใยสับปะรด             
ย่ าไปเรื่อย ๆ จนน้ าท่ีล้างใบสับปะรดมีสีขาวสะอาด ก็จะได้
เส้นใยที่พร้อมจะผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไป (ภาพ ค.) 

2.5.3 ท าการเทเส้นใยสับปะรดท่ีผ่านการล้างลง
ในกะละมัง เส้นใยจะมีสีคล้ ามาก ขั้นตอนต่อไปจะต้องท า
การฟอกสีด้วยคลอรีน อัตราส่วนท่ีใช้ คือ ใช้คลอรีน 1 
กิโลกรัมผสมกับน้ าจ านวน 30 ลิตร ใช้มือ (สวมถุงมือยาง) 
ขย าเส้นใยสับปะรด และท าการเลือกช้ินส่วนใบสับปะรดที่
ไม่เปื่อยและสิ่งสกปรกออกไป ซึ่งจะท าให้ได้กระดาษ
สับปะรดที่มีเนื้อละเอียดคุณภาพดีมากข้ึน เมื่อผ่านขั้นตอน
นี้แล้วจะสังเกตได้ว่าเส้นใยสับปะรดจะเปลี่ยนเป็นสีขาว 
(ภาพ ง.) 

2.5.4 ท าการตักเส้นใยสับปะรดใส่ถุงตาข่ายไน
ล่อนชนิดตาละเอียดอีกครั้ง เพื่อล้างคลอรีนออกจากเส้นใย
สับปะรด โดยใช้วิธีการฉีดน้ าแล้วย่ าเช่นเดียวกันกับข้ันตอน
การล้างโซดาไฟ ท าการล้างจนเส้นใยสับปะรดหมดกลิ่น
คลอรีน เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วใยสับปะรดที่มีสีขาวก็พร้อม
ที่จะน าไปท ากระดาษ (สีขาว) แต่ในกรณีที่ต้องการให้
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กระดาษมีสีอื่น ๆ ก็จะต้องย้อมสีเยื่อกระดาษก่อน จาก
จุดเริ่มต้นที่ใช้ใบสับปะรด 30 กิโลกรัม เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้
เราจะได้เยื่อกระดาษประมาณ 8-10 กิโลกรัม การย้อมสี
จะเริ่มด้วยการน าเยื่อสับปะรดมาใส่ในถังที่มีน้ าสะอาด ท า
การละลายสีย้อมในอัตราส่วนน้ า 2 ลิตร เกลือป่นครึ่งถุง
เล็ก และสีย้อมผ้าประมาณ 5 ซอง ใส่สีลงในถังที่มีเยื่อ
สับปะรด คนสีให้เข้ากันท่ัวกับเยื่อสับปะรด หลังจากนั้นท า
การแช่สีไว้ข้ามคืน 

2.5.5 น าเยื่อกระดาษที่ผ่านการย้อมสีลงใน
เครื่องปั่นเยื่อกระดาษ (ปั่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า) ท าการปั่น
เยื่อสับปะรดให้ละเอียดและฟูมากขึ้น คุณภาพของ
กระดาษจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของเยื่อใบสับปะรดที่
ผ่านการปั่นนี้ ยิ่งเยื่อใบสับปะรดมีความละเอียดมาก ก็จะ
ได้กระดาษใบสับปะรดที่มีคุณภาพดีมากขึ้น ที่จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากข้ึน 

2.5.6 ถ่ายเยื่อกระดาษลงในกระบะที่มีน้ าสะอาด
ไว้ ใช้มือคนให้เยื่อใบสับปะรดกระจายออกสม่ าเสมอกัน 
น าตะแกรง (เฟรม) มุ้งลวดจุ่มลงในกระบะเพื่อท าการช้อน
เอาเยื่อใบสับปะรดให้ติดตะแกรงขึ้นมา ต้องให้เยื่อกระจาย
อยู่บนตะแกรงให้สม่ าเสมอและราบเรียบเป็นแผ่นเดียวกัน 
ในขณะที่ท าการยกขึ้นพ้นน้ า ความหนาหรือบางของ
กระดาษจะขึ้นอยู่กับเยื่อใบสับปะรดที่ติดขึ้นมา น าตะแกรง
ที่มีเยื่อใบสับปะรดมาพักให้แห้งพอหมาด ๆ จากนั้นน าไป
พึ่งลมประมาณหนึ่งวัน เมื่อกระดาษแห้งจึงท าการค่อย ๆ 
แกะกระดาษใบสับปะรดออกจากตะแกรง พบว่าเยื่อใบ
สับปะรด 30 กิโลกรัม จะผลิตกระดาษใบสับปะรดได้
ประมาณ 80-100 แผ่น 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด 

3.1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่ท ามาจากใบสับปะรด
ก าลังเริ่มเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นผลิตภัณฑ์          
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มผู้บริโภคยังหัน
มานิยมใช้สินค้าที่ผลิตด้วยมือมากยิ่งขึ้น กลุ่มผู้ผลิตสามารถ
ท าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่สิ่งที่ควร
จะต้องมีการพัฒนา คือ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใบสับ
ประรดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดในประเทศและตลาดใน
ต่างประเทศ 

3.2 สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
กระดาษใบสับปะรด คือ ผู้ช้ือและผู้ขายท าการซื้อขายกัน
โดยตรง ผู้ช้ือสั่งผู้ผลิต แล้วจึงท าการผลิตสินค้า ส่งผลท าให้
ขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด 
เนื่องจากเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 

3.3 การใช้สารเคมีในการผลิตกระดาษใบสับปะรด 
ได้แก่ คลอรีน โซดาไฟ และสีย้อมผ้า มีการปล่อยน้ าเสียที่มี
สารเคมีเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลท าให้เกิดภาวะ
ปนเปื้อนสารพิษในแหล่งน้ าธรรมชาติของชุมชน 

3.4  ปัญหาเรื่องการรักษาระดับคุณภาพของกระดาษ
ใบสับปะรดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน การผลิตส่วนใหญ่ยังขาด
การควบคุมคุณภาพ และเทคนิคการผลิต ท าให้กระดาษใบ
สับปะรดที่ผลิตออกมามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับคุณภาพของสีและ
เนื้อความหนาบางไม่เท่ากันของกระดาษ มีปัญหาการผลิต
กระดาษที่มีรอยตะแกรง (เฟรม) และนอกจากนี้ยังพบ            
สิ่งปนเปื้อนในกระดาษใบสับปะรด 

3.5 มีปัญหาในการเก็บรักษากระดาษใบสับปะรด
ภายหลังจากท่ีได้ท าการผลิตออกมาแล้ว โดยเฉพาะปัญหา
ด้านความชื้น ท าให้กระดาษเกิดเชื้อรา ส่งผลท าให้คุณภาพ
ของกระดาษลดลง 

3.6 ในช่วงฤดูฝนผู้ผลิตกระดาษใบสับปะรดจะมีปัญหา
การตากกระดาษ ภายหลังจากช้อนเยื่อกระดาษ ส่งผลท าให้มี
ผลผลิตกระดาษออกมาในช่วงฤดูฝนน้อยกว่าปกติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากระบวนการผลิต ปัญหาและ

อุปสรรคในกระบวนการผลิต และความต้องการด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด ชุมชนสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก             
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์
กระดาษใบสับปะรดจ านวน 10 คน พบว่า ด้านการผลิต
กระดาษเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ปัญหา 
อุปสรรคในกระบวนการผลิตและด้านการตลาด มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับคุณภาพของสี และเนื้อกระดาษใบสับปะรด             
การเก็บรักษามีปัญหาเรื่องความช้ืน มีรอยตะแกรงท าให้
คุณภาพของกระดาษไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหาไม่มีที่ตาก
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กระดาษในช่วงฤดูฝน พบปัญหาการปนเป้ือนของสารเคมี
ในการผลิตกระดาษในแหล่งน้ าธรรมชาติ การให้ความรู้
ทางด้านการบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มแม่บ้านยังขาดความรู้
ด้าน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
ที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านอยู่ในภาวะเป็นผู้ถูกเลือกในตลาด             
มีความจ า เป็นที่ จะต้องส่ง เสริมและสนับสนุนด้ าน
กระบวนการผลิต และความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
3 ด้าน คือ 1. ผลิตภัณฑ์จากใบสด  2. ผลิตภัณฑ์จาก           
เยื่อกระดาษปั่น  3. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษแปรรูป เพื่อหา 
ช่องทางการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยในครั้งนีม้ีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์และช่องทางการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด ทั้ งตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และสีสันของ
ผลิตภัณฑ์จากใบสับปะรดให้ทันสมัย โดยมีการน ากระดาษ
ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ และของตกแต่งใน
ครัวเรือน 

3. ผลิตภัณฑ์ของกระดาษใบสับปะรดที่กลุ่มแม่บ้าน
ผลิตขึ้นมีลักษณะที่เหมือนกัน จึงควรที่ต้องมีการสร้างตรา
ของผลิตภัณฑ์ (brand) ส าหรับผู้ผลิตที่มีขีดความสามารถ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์  เพื่อเป็นช่อง
ทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า 
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          ก. วัตถุดิบใบสับปะรดแก่ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ข. น าใบสับปะรดมาต้มในน้ าเดือดที่มีโซดาไฟ 
          ค. ใช้เท้าย่ าเพื่อล้างเอาโซดาไฟและคลอลีนออก ง. เยื่อใยสับปะรดที่พร้อมจะมาท ากระดาษ  
          จ. การช้อนเยื่อด้วยตะแกงเพื่อให้ได้แผ่นกระดาษ จ. การตากแผ่นกระดาษที่ผ่านการช้อนแล้ว 
          ช. กระดาษใบสับปะรดที่ส าเร็จพร้อมขาย ญ.. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบสับปะรดของกลุ่มแม่บ้าน 
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รูปที่ 2 การสัมภาษณ์ระดับลึกใช้ค าถามปลายเปิด และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์กระดาษใบสับปะรด อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.-ญ.) 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ญ. 
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“การสร้างตราผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
 Brand Building of Thai Wisdom products according to customers  

in Bangkok Metropolitan Region 
เบญจวรรณ บวรกุลภา* สัมฤทธ์ิ เทียนด า**  

 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยสยาม 

**ดร. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นการสร้างตราผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ประกอบการราย
ย่อยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เลือกสุ่มเจาะจง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 480 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อย
ละ ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
63.3) มีอายุระหว่าง30-39 ปี(ร้อยละ 35.2)ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ43.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ55.3) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท (ร้อยละ 30.2) 
ตราสัญลักษณ์ ควรเป็นสัญลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการ
จ าง่าย สิ่งท่ีจะเลือกจดจ าตราสินค้าคือ สโลแกน และสี
ตัวอักษรช่ือตราส่วนใหญ่มี 3 ค าและสิ่งที่ท าให้เช่ือมั่นใจ
ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ คุณภาพสินค้า  
 
ค าส าคัญ : การสร้างตราผลิตภณัฑ์ชุมชน  
 

ABSTRACT 
The Objective of this research was to 

study the Opinion towards brand building of Thai 
Wisdom products of customer in Bangkok Metro 
politan Region. The data were collected from 480 
customers who stay in Bangkok Metropolitan 
Region by using purposive sampling. The data 
were analyzed by frequency and percentage 
Results of this study showed that: 1) The respon 
dents were mostly male (63.3%) aged between 
30-39 (35.2%) Bachelor Degree (43.5%) single 
(55.3%) and average monthly income between 
15,000-25,000 Baht (30.2%). Brand should be the 

symbol of theentre preneurs product and easy to 
remember. Major character ristics for easily 
recognized brands were slogan, font color and 
three word brand name, whereas the product 
quality was the key compoment for brand 
reliability   
 
Key Words : Brand Building of Thai Wisdom 
products   
 

บทน า 
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย สามารถเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ที่สอดล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าในประเทศและการเปิดเสรี 
ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์โอท็อปมีการแข่งขันสูงขึ้น           
ทั้งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การเปิดเสรีทาง 
การค้ าท า ให้ วิส าหกิ จขนาดใหญ่ รวมทั้ งสินค้ าจาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นและกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น  โดยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญายังขาดความรู้ความสามารถด้าน
การตลาดในวงกว้าง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญามีความหลากหลายรูปแบบ ท าให้
ปัจจุบันมีการลอกเลียนแบบสินค้า และผู้บริโภคไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้ ท าให้ขาดโอกาสทาง
การตลาด หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่มีความส าคัญ
อย่างมาก คือตราสินค้า ตราท าให้เกิดการรับรู้ความแตกต่าง
และคุณค่าที่ได้รับ ตราสินค้าแสดงถึงคุณลักษณะ เฉพาะ
ของสินค้าหรือบริการ และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ 
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ตัวสินค้าหรือบริการเพื่อความโดดเด่น ความน่าเช่ือถือ
ให้กับสินค้า รวมถึงบ่งบอกถึงระดับของกลุ่มลูกค้าให้กับ
ธุรกิจได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ตราสินค้าหมายรวมถึง
คุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) ที่จับต้องสัมผัสได้ 
คุณค่าทางหน้าที่ (Functional Value) และคุณค่าทาง
จิตวิทยาหรือจิตใจ (Psychological Value) (Adam 
Morgan, 1999) ดังนั้นผู้ผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบาง
รายมีภาพลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของประเภทสินค้า
ภูมิปัญญาชัดเจน ขณะที่บางรายโดยเฉพาะรายย่อยหรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยังไม่สามารถสร้างตราสนิค้าให้เป็นที่จดจ าในใจลูกค้าได้ ท า
ให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเสียเปรียบ           
เชิงการแข่งขัน ดังนั้นการสร้างตราสินค้า (Branding)                
จะก่อให้เกิดการรับรู้และจดจ าได้ในตราสินค้ารวมทั้งเป็น
กระบวนการซึ่งจะน าไปสู่ความภักดีในตราสินค้าในอนาคต 
การสร้างตราสินค้าจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการท า
การตลาดเพื่อการแข่งขัน (วรรณภา ดีศรี, 2547) การสร้าง
ตราสินค้าจะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าและมีผล 
ต่อทุกกิจกรรมทางธุรกิจต่อลูกค้าหรือแม้กระทั่งต่อคู่ค้า 
 ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคิดเห็นต่อการสร้าง
ตราผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งนี้พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่
ของผู้บริโภคขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
ชุมชน จึงสนใจเลือกศึกษาพื้นที่ตลาดเป้าหมายเพื่อเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนในการสร้างตราสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ดีต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นการสร้างตราผลิตภัณฑ์
ชุมชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ที่มีต่อการ 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 480 ราย โดยแบ่ง 
เป็นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

ประทุมธานี ตามโควต้าเท่ากัน และเจาะจง สุ่มเก็บพื้นที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลางเมืองรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามระหว่างเดือนเมษายน 2558 พื้นที่ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
ผลการวิจัย 

ตราสัญลักษณ์สินค้าโอทอปของผู้ประกอบการ
รายย่อยตามความคิดเห็นของผู้บริโภค ควรเป็นสัญลักษณ์
สินค้าของผู้ประกอบการคิดเป็นร้อยละ34.4 รองลงมาคือ
จ าง่าย ร้อยละ 26.5 และมีลักษณะเฉพาะตัวร้อยละ 23.5 
ค าพ้องกับตราสัญลักษณ์ร้อยละ 15.6  ตามล าดับ และ
ลักษณะตราสินค้าควรมีสัญญาลักษณ์แสดงเรื่องราวของ
เจ้าของผู้ผลิต คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาแสดงเรื่องราว
หัตกรรมฝีมือและเรื่องราวความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 
17.9 และ 17.7 ตามล าดับ นอกจากนี้ตราสินค้ากลุ่ม
ประเภทอาหารของผู้ประกอบการรายย่อย ควรแสดงสื่อให้
เห็นถึงความปลอดภัยและสะอาด คิดเป็นร้อยละ 47.9  
และ 22.7 กลุ่มประเภทเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ผ้า 
ควรมีสัญาลักษณ์แสดงถึงความสวยงามคิดเป็นร้อยละ 51.5 
รองลงมาคือความปราณีต คุณภาพ และวัฒนธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 19.4, 17.1 และ12.1 ตามล าดับ กลุ่มศิลป์ดิษฐ์ 
ส่วนใหญ่ตราควรสื่อความสวยงามคิดเป็นร้อยละ 51.5 
ความปราณีต และคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 19.4 และ 17.1 
ตามล าดับ กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านสื่อถึง
คุณภาพและความสวยงาม ความปราณีตคิดเป็นร้อยละ 
37.3 , 30.4 และ 23.5 ตามล าดับ  
 สิ่งที่จะเลือกจดจ าตราสินค้าของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายย่อยคือ สโลแกน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ,
ช่ือ คิดเป็นร้อยละ 24.0 และสีตัวอักษรคิดเป็นร้อยละ 18.5 
ตามล าดับ และเมื่อตราสินค้าอยู่บนบรรจุภณัฑน์ั้น ผู้บริโภค
มีความคิดเห็นว่า รูปประกอบบนบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งโดด
เด่นที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคืดตราสัญญา
ลักษณ์ และสัญญาลักษณ์ตราของผู้ประกอบการควรมี
โครงสร้างตามลักษณะวงกลมคิดเป็นร้อยละ 40.2  
รองลงมาคือลักษณะเฉพาะสินค้าคิดเป็นร้อยละ 32.7 และ
ช่ือตราของผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มประเภทอาหาร   
ควรมี 3 ค าคิดเป็นร้อยละ 31.5 โดย 4 ค าและ 3 ค ามีผู้             
ให้ความคิดเห็นใกล้เคียงกันคือ คิดเป็นร้อยละ 27.7 และ 
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26.3 ตามล าดับ กลุ่มประเภทเครื่องดื่ม ควรมี 2 ค า               
คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ  
1 ค า คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มประเภท
ขนมควรมี 3 ค า คิดเป็นร้อยละ  41.5 โดย 4 ค าและ 2 ค า 
มีจ านวนใกล้เคียงกันคือ 16.7 และ15.6 ตามล าดับของ
ตกแต่ง ควรมี 2 ค าคิดเป็นร้อยละ 30.8  และ 3 ค า                 
คิดเป็นร้อยละ 26.9 ส่วนสิ่งท่ีท าให้เชื่อมั่นใจตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการรายย่อยคือ มากที่สุด 
คือ คุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 49.4 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ตราสัญลักษณ์สิ นค้ า ผลิ ตภัณฑ์ ชุมชนของ
ผู้ประกอบการรายย่อยตามความคิดเห็นของผู้บริโภค             
ควรเป็นสัญลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการมีลักษณ์เฉพาะ
และมีสัญญาลักษณ์แสดงเรื่องราวของเจ้าของผู้ผลิต และ 
จ าง่าย สอดคล้องตามแนวคิดของอาดัมมอร์แกน (Adam 
Morgan, 1999) ตราสินค้าที่ประสบความส าเร็จจะต้องมี
บุคลิกลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากตราสินค้าอื่นๆ เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถแข่งขันกับตราสินค้าอื่นๆ ได้
อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะผู้บริโภคจะเลือกตราสินค้าที่มี
ความโดดเด่น และเกิดความรู้สึกว่าเมื่อใช้สินค้านั้นแล้วจะ
ท าให้ เขาโดดเด่นมี เอกลักษณ์ตามสินค้านั้น ไปด้วย
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตราสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นนี้ สามารถที่จะ
สะท้อนบุคลิกออกมาให้เห็นถึงความแตกต่างซึ่งยากที่จะ
ลอกเลียนแบบกันได้ นอกจากนี้จากผลการวิจัยการเลือก
จดจ าตราสินค้าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรายย่อย
คือ สโลแกน สีตัวอักษร ตามล าดับเป็นไปตามแนวคิดของ
ทอม ดันแคน (Tom Duncan, 2004 อ้างถึงใน ผดุงศักดิ์ 
เสริมศรีทอง, 2552) ที่กล่าวว่า เอกลักษณ์ตราสินค้า 
(Brand Identity)เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ัน สัญลักษณ์
ตราสินค้า สี สัน ลักษณะตัวอักษรที่มีลักษณะซึ่งมิใช่
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพเท่า น้ัน แต่ยั งหมายถึ ง            
การสร้างภาพการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเกิดการยอมรับและ
จดจ าดังนั้น ตราสินค้า และเอกลักษณ์ จึงเป็นสิ่งท่ีอยู่ควบคู่
กัน การที่จะประสบความส าเร็จในการสร้างตราสินค้านั้น
ย่อมหมายถึง  การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้าให้เกิดขึ้น
ด้วยและจากความคิดเห็นสิ่งที่ท าให้เช่ือมั่นใจตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการรายย่อยมากที่สุดคือ 

คุณภาพสินค้า สอดคล้องกับ แนวคิดของวิโรจน์ ภู่ตระกูล
(2545)กล่าวถึงแนวคิดของ ด้านคุณภาพ (Quality) เป็น
เหมือนส่วนประกอบหลักของตราสินค้าที่ดีประโยชน์หลัก
จ าเป็นต้องถูกส่งต่อไปอย่างครบถ้วนและมีความสอดคล้อง 
จากงานวิจัยสามารถกล่าวได้ว่า ตราสินค้าในสินค้าหรือ
บริการที่มีคุณภาพสูง จะท าให้ส่วนแบ่งการตลาดและก าไร
สูงกว่าคู่แข่งที่ด้อยกว่า การรักษาคุณภาพเป็นหัวใจส าคัญ
ของตราสินค้า  และต้องมีคุณภาพที่สม ่าเสมอสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติ ชัย อัครวิมุต และประพฤกษ์ อุตสา
หวาณิชย์กิจ (2553)พบว่าการรับรู้ต่อคุณภาพของสินค้ามี
ความเช่ือมโยงกันทางบวกกับโอกาสทางการตลาดสอด 
คล้องกับณัฐพล ลิ้มรังสรรค์ (2551)ผลการวิจัย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างยังให้ความส าคัญกับตราสินค้าที่ เน้นความมี
เสถียรภาพ และความคงทนของสินค้าเป็นล าดับแรก
อย่างไรก็ดีการสร้างตราสินค้า ของ GeokTheng Lau and 
Sook Han lee. (1999)กล่าวถึง ตราสินค้าเป็นจุดสัมผัส
กันระหว่างผู้บริโภคและธุรกิจหรือองค์กร ผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะของตราสินค้ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงอย่างมีนัยส าคัญต่อความเช่ือมั่นในตราสินค้าของ
ผู้บริโภคอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กันกับความจงรักภักดีใน
ตราสินค้าอีกด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณทีมนักศึกษาภาควิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจและผู้ตอบแบบสอบถาม ท าให้งานวิจัยนี้
เป็นไปตามความมุ่งหมายและส าเร็จเพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรายย่อย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยช้ินนี้ท าขึ้นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวและการสื่อความหมายเมืองโบราณอู่ทอง โดยใช้
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและข้อมูลเอกสาร ผล
การศึกษาพบว่า ลูกปัดเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง เนื่องจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ประกอบกับความโดดเด่นด้านลวดลายและการ
ออกแบบ ที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์แห่ง
ลูกปัดทวารวดี ส่วนการสื่อความหมายเมืองโบราณอู่ทอง ใช้ 
3 อัตลักษณ์หลักในการอธิบายความส าคัญของเมืองโบราณ
อู่ทองภายใต้นิยามของค าว่า “อู่” อันได้แก่ อู่ข้าว อู่อารย
ธรรมสุวรรณภูมิและ           อู่วัฒนธรรม ซึ่งท าให้เห็น
ความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของเมืองโบราณอู่ทอง  
 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยว การสื่อความหมาย 
เมืองโบราณอู่ทอง 

 

ABSTRACT 
This research purpose was to design 

tourism product and interpretation in U-Thong by 
qualitative method including in-depth interview, 
focus group, observations and secondary data. 
The study found that bead is the tourism product 
of U-Thong ancient city due to its long historical 
evolution with outstanding pattern and designs 
based on the expression of local wisdom and 
uniqueness of Dvaravati period. The interpretation 
could be displayed through three main identities 
in term of : source of rice, source of civilization 

and source of culture revealing diversity of 
elements and significance of U-Thong era. 

 
Key Words : tourism product, interpretation and 
U-Thong 
 
บทน า 

เมืองโบราณอู่ทอง เป็นพื้นที่ที่มีประวัติความ
เป็นมาอันยาวนานซึ่งได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่ที่เคย
เป็นทะเลน้ าตื้นมาก่อนในสมัย 8,000-7,000 ปีมาแล้ว                          
แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา น้ าทะเลลดระดับ
และมีการปล่อยตะกอนน้ าจืด ท าให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็น
ป่าชายเลนที่เป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ (ตรงใจ             หุ
ตางกุร, 2556, น. 18) และในเวลาต่อมาปรากฏหลักฐาน
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งแสดงถึงการเพาะปลูก การท า
ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้ารวมถึงการใช้เครื่องมือหิน 
(บันเทิง พูลศิลป์, 2530, น. 1) นอกจากนี้พื้นที่บริเวณนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาโดยมีความ
เช่ือในการนับถือผีและมีการสร้างโบราณสถานเพื่อบูชา
ความเชื่อนี้ อันได้แก่ กลุ่มโบราณสถานหินตั้ง บริเวณพุหาง
นาค ซึ่งเป็นการจัดวางหินแบบมีหลังคาคลุมคล้ายโต๊ะหรือ
อาคาร หรืออาจหมายถึงสุสาน อันมีความคล้ายคลึงกับ
โบราณสถานที่พบในลาว บริเวณภูอาสาและที่เกาะนีอาส์ 
ประเทศอินโดนีเซีย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2555ก, น.3)   

การนับถือผีดังกล่าวค่อย ๆ ลดระดับความส าคัญ
ลง เมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทใน
บริเวณนี้ โดยเฉพาะการเผยแผ่ศาสนาพุทธของพระโสณะ
และพระอุตตระ ท าให้อู่ทองได้ช่ือว่าเป็นสถานที่แรกในการ
รับศาสนาพุทธเข้ามาและได้กลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
ศาสนาพุทธที่ส าคัญในเวลาต่อมา ซึ่งเจดีย์จ านวนมากและ
ประติมากรรมดินเผารูปพระสงฆ์ เป็นหลักฐานอย่างดีในการ
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ยืนยันความส าคัญดังกล่าว (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2546, น. 104) 
เมืองโบราณอู่ทองจึงมิได้มีความเจริญเพียงแค่ศาสนาเท่านั้น 
แต่จากหลักฐานที่พบบริเวณถนนท้าวอู่ทองและคอกช้างดิน 
ยังแสดงให้เห็นถึงการสร้างบ้านเมืองอันอิงอยู่กับธรรมชาติ 
ประกอบกับภูมิปัญญาในการจัดการน้ า             โดยการ
สร้างแนวคันดินเพื่อเป็นท านบและคูน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549. น 124-125)  

เ มื อ ง โ บ ร า ณ อู่ ท อ ง จึ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นรัฐเอกราชยุคทวารวดีและ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเรื่ อยมา แต่ เมื่อเส้นทางการ
คมนาคมและศูนย์กลางอ านาจเปลี่ยนไป อู่ทองจึงถูกลด
ระดับความส าคัญลงมาจนกระทั่งเป็นเพียงเมืองสุพรรณบุรี 
ที่ ถู กผนวก ให้ เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ของอาณาจั ก รอยุ ธ ย า 
ราชอาณาจักรสยามแห่งแรกอันถูกสืบทอดมาจนเป็นธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2556, น. 42-50)           
ซึ่งในช่วงรัตนโกสินทร์ เมืองอู่ทองถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็น
แหล่งธรรมชาติอันเต็มไปด้วยความสวยงาม อันปรากฏ
หลักฐานในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทอง
หนีจากเรือนขุนช้าง เห็นความงดงามของพรรณไม้ที่นี้ จึง
หยุดพักและลงอาบน้ าที่น่ี (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2555ข, น.60) 

ร่มรื่นพื้นพรรณบุปผา  
สะอาดช่อชูดูไสว 
ขุนแผนชักม้าคลาไคล  
บัดใจถึงเขาธรรมเธียร 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 เมืองอู่ทองได้ถูกรับรู้             

ในแวดวงปราชญ์และชนช้ันสูงในฐานะเป็นเมืองที่พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสล าน้ า           
มะขามเฒ่าผ่านเมืองสุพรรณบุรี และเป็นแรงบันดาลใจ
ส าคัญที่ท าให้ทรงมีพระราชหัตถเลขาที่กล่าวถึงที่มาของ
เมืองอู่ทองว่า พระเจ้าที่สร้างเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นคนละองค์กับพระเจ้าอู่ทองที่สร้างกรุงศรีอยุธยา 
เพียงแต่มีช่ือซ้ ากัน จากพระหัตถเลขาของพระองค์ท าให้
นักวิชาการในสมัยต่อมาได้ท าการค้นคว้าเพื่อหาหลักฐาน
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพิ่มเติมและพบว่าเมือง            
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีหลักฐานเป็นไปตามพระราช 
หัตถเลขา (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2556, น. 54-59) 

เมืองโบราณอู่ทองในปัจจุบันอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเทศบาลอู่ทองที่มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น (เทศบาล
ต าบลอู่ทอง, 2557) โดยหนึ่งในแผนฯ เน้นการเสริมสร้าง
และพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล  

จากนโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
ต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการน าเสนอแผนการ
ท่องเที่ยว ไหว้พระออมบุญ 5 ขุนเขา 1 เจ้าพ่อพระยาจักร 
เจดีย์โบราณและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง (เทศบาล
ต าบลอู่ทอง, 2552, ข้อมูลออนไลน์) ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ในรูปแบบหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเน้นจุดเด่นด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่  จับต้องได้ใน
ด้านศาสนสถาน สถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์ อันถือเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism)             ที่เน้น
วัฒนธรรมชนช้ันสูงและปริมาณทั้งสถานที่และจ านวน
นักท่องเที่ยว (Richard and Wilson, 2007, p. 20)  

การท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นการท่องเที่ยวที่ยังคง
รูปแบบดั้งเดิมที่ขาดการให้ความส าคัญต่อมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (intangible cultural heritage) เช่น              
วิถีชีวิต ความเช่ือและประเพณี รวมถึงการให้ความส าคัญต่อ
นักท่องเที่ยวที่ต้องเน้นประสบการณ์และการมีส่วนร่วมใน
แหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์  
(Richard and Raymond, 2000: 18)   

นอกจากนี้ยังขาดการจัดการและรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวไม่ได้สะท้อน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ชุมชน รวมถึงขาดการสื่ อ
ความหมายที่ดี จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
ขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดคนในพื้นที่และบริเวณ
ใกล้เคียงให้มาเยี่ยมชมได้เท่าท่ีควร 

ด้วยเหตุที่เมืองโบราณอู่ทองมีศักยภาพในหลาย
มิติแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี คณะรัฐมนตรีซึ่งตระหนัก
ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบประกาศให้เมือง
โบราณอู่ทองเป็นตามแนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (creative 
economy) เป็นล าดับที่ 7 โดยมอบหมายให้องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
รับผิดชอบจัดท าแผนยุทธศาสตร์            เพื่อพัฒนาเมือง
โบราณอู่ทองตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คือ                  อู่ทอง
เมืองโบราณ ต้นก าเนิดประวัติศาสตร์ อารยธรรมสุวรรณภูมิ 
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(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน, 2556, ข้อมูลออนไลน์) ดังนั้นการจัดการ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อความหมาย             ที่
มีประสิทธิภาพ จึ งกลายเป็นความจ า เป็น เพื่อสร้ าง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ชุมชนให้มีความโดดเด่น ช่วย          
เน้นย้ าความส าคัญและคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อ                 
ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้สาธารณชน
สนใจมาเยี่ยมชมพื้นที่พิเศษอู่ทองในวงกว้างมากขึ้นและ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าบริการและ           
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ เมือง
โบราณอู่ทอง 
2. เพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของ
เมืองโบราณอู่ทอง 
 
วิธีการวิจัย 
การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

กา รวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ พื่ อ ออกแบบผลิ ตภัณฑ์                 
การท่องเที่ยวและการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม              
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นพื้นที่ในการศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษาพื้นที่พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง เนื่องจากเป็นเป้าหมายส าคัญในการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6 ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนและการให้บริการด้านองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและการวิจัยในครั้งนี้
แบ่งออกเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ชุมชนบ้านโคกลาวครั่ง ชุมชน
พุหางนาค ผู้ประกอบการที่พัก นักท่องเที่ยวที่             ขี่
จักรยานจ านวน 40 คน 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้เทคนิคส
โนว์บอล (snow ball) จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ไปสู่
ผู้น าชุมชน ชาวบ้านบ้านโคกลาวครั่ง ชุมชนพุหางนาค  
ผู้ประกอบการที่พัก ส่วนนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยใช้การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์คัดเลือกกลุ่มจักรยานในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชมรมและสื่อมวลชน           
ด้านจักรยาน เนื่องจากการขี่จักรยานได้รับความสนใจและมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นจากกระแสการออกก าลังกายและ
การดูแลสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ ไร้
มลพิษ (low carbon) นอกจากนี้ ยั งสอดคล้อง                   
กับกิจกรรมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ที่มีการ            
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขี่จักรยานภายในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว 
 ทั้งนี้มีผู้สนใจส่งแบบสอบถามจ านวน 100 คน แต่
ผู้วิจัยคัดเลือกเพียง 40 คน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านที่พักใน
พื้นที่พิ เศษเมืองโบราณอู่ทอง ที่ยั งไม่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้  จ านวนการคัดเลือกจึงท าขึ้นจากแนว          
การตอบค าถามด้านความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและประสบการณ์การขี่จักรยาน  
 
วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาและข้อมูลโดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับให้มากที่สุด ดังนั้นจึงได้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาโดยมีขั้น ตอน ใน
การด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เก็บรวบโดย
การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์และการมีส่วนร่วมโดยใช้
เครื่องมือและเทคนิคดังต่อไปนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เพื่อรวบรวมความ
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โดด เด่ นและ อัตลักษณ์ ของ เมื อ ง โบราณ อู่ทอง โดย           
การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร               
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และผู้ประกอบการ  

1.2 การสนทนากลุ่ม (focus group interview) 
เป็นการเก็บข้อมูลที่ให้ผู้ให้ข้อมูลมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อการท่องเที่ยว
ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มขี่
จักรยานในฐานะที่เป็นผู้ได้รับประสบ- การณ์ตรงจากแหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ประทับใจ สิ่งที่
ควรปรับปรุงและแก้ไข สิ่งที่ควรส่งเสริมและความคาดหวัง
ด้านต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้วิจัย
ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) และผู้ช่วย
นักวิจัยในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสนทนา 
(facilitator) และจดบันทึกเก็บรายละเอียดการสนทนา โดย
ผู้วิจัยท าข้อตกลงเบื้องต้นแก่ผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนา
สามารถแสดงความคิดและแลกเปลีย่นประสบการณ์ได้อย่าง
เปิดเผย  

นอกจากนี้ยังสนทนากลุ่มกับชุมชนเกี่ยวอัตลักษณ์ 
อันโดดเด่นของเมืองโบราณอู่ทอง โดยให้ความส าคัญ                
ต่อข้อคิดเห็นของชุมชนในฐานะเจ้าของพื้นทีแ่ละวัฒนธรรม  

1.3 การสังเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม (participant 
observation) โดยผู้วิจัยปรับตัวเป็นนักท่องเที่ยวโดยการ
ร่วมขี่จักรยานตามเส้นทางที่ผู้วิจัยก าหนด ซึ่งท าให้ทราบถึง
ความคาดหวังรวมถึงปัญหาของนักท่องเที่ยวที่นอก เหนือ
จากจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทอง หรือการ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนลาวครั่งในการไหว้ผีเจ้านาย การ
เกี่ยวข้าว จนชุมชนยอมรับผู้วิจัยในฐานะที่เป็นสมาชิกคน
หนึ่ง แต่การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม มีข้อจ ากัดในการ
เก็บข้อมูลบางประการ กล่าวคือ ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูล
ในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ อาจมีผลต่อ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
ชุมชนมากเกินไป อาจมีผลท าให้ผู้วิจัยเกิดอคติ (bias) ทั้ง

รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งอาจมีผลต่อการคัดเลือกและวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีแนวโน้มขาดความเป็นกลาง 

1.4 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม                  
(non participant observation) ผู้วิจัยสามารถเห็นและ
ประเมินภาพรวมในการท าวิจัย รวมถึงการท าซ้ าเพื่อให้
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้ภาพเพื่อสื่อความหมายชุมชน
เมืองโบราณอู่ทองและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนมากที่สุด 

1.5 การสังเกตโดยตรง/อ้อม (direct/ indirect 
observation) ผู้วิจัยมีโอกาสได้สังเกตความพอใจและความ
ช่ืนชอบในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณอู่
ทองของนักท่อง เที่ยวและได้เห็นปฏิกิริยาของชุมชนต่อนัก
ท่อง เที่ยว ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพและการบันทึกเทป
โทรทัศน์อันเป็นการสังเกตโดยอ้อม สามารถแสดงผลข้อมูล
ทีล่ึกซึ้งและมีคุณภาพของข้อมูลมากขึ้น เนื่องจากปราศจาก
ข้อจ ากัดด้านเวลาและสามารถสังเกตหรือดูซ้ าเท่าที่ต้องการ
ได้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับความเป็นมาของ
เมืองโบราณอู่ทอง แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรวบรวม
ความโดดเด่นและอัตลักษณ์ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
การท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการออกแบบแนวค าถาม 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และมีมูลค่าการตลาด ส่วนทฤษฎีการสื่อความหมายเป็น
แนวทางในการออกแบบสื่อเพื่อปรับใช้เทคนิคที่ตรง
เป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นย้ าให้เห็น
กระบวนการสื่อความหมายที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
การตรวจสอบข้อมูล 

ข้อมูลจากการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์ ได้น ามา
ตรวจสอบความถูกต้องแบบสามเส้า (triangulation) จาก
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นักวิชาการท้องถิ่น
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเมือง
โบราณอู่ทองเพื่อน าไปใช้อ้างอิงอย่างถูกต้องส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
 
ผลการวิจัย 

ก. ลูกปัด : ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
เมืองโบราณอู่ ทองมีความรุ่ มรวยทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์  ที่แวดล้อมไปด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์              
ซึ่งอยู่ในรูปสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและเครื่องใช้ไม้
สอยในชีวิตประจ าวัน รวมถึงงานประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ยังคงมี
ให้เห็นในปัจจุบัน หลักฐานดังกล่าวกลายเป็นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มา
เยี่ยมชมเมืองโบราณอู่ทองได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บ ริ โภคหรือ
ผลประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวนั้นๆ 
โดยลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีทั้งที่สามารถจับ
ต้องได้และมีตัวตน หรือที่ไม่สามารถจับต้องได้ (จิตตานันท์ 
ติกุล  และคณะ, 2550, น.10) และในขณะเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมักจะให้บริการไปพร้อมกัน ซึ่ง
แตกต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น  (ทศพล เดชะ, 2553, 
น. 42) 

ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอู่ทอง ได้รับ
การบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการ
พัฒนาเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่หาก
พิจารณาในมิติทรัพยากรการท่องเที่ยว จะพบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มในการพัฒนา
เพื่อการท่องเที่ยวแบบมวลชน (ส านักงานเลขาธิการ           
สภาการศึกษา, 2553) ที่เน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึง
ความพยายามในการสร้างจุดขาย ที่มิ ได้มีที่ มาจาก
วัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ท าให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ขาด
ความโดดเด่นและมีความคล้ายคลึงกัน (Richard and 
Wilson, 2006) นอกจากนี้ยังท าให้แหล่งท่องเที่ยว             

มีลักษณะ เพียงเพื่อตั้งรับนักท่องเที่ยว (Passive) ท าให้
นักท่องเที่ยวเป็นเพียงผู้ชมและผู้ถ่ายภาพ (สุดแดน              
วิสุทธิลักษณ์และคณะ, 2556)  

ทว่าในปัจจุบัน กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และโลกาภิวัตน์ภายใต้ความคิดสร้าง สรรค์และ ความแปลก
ใหม่ รวมถึงการเปลี่ยน แปลงเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ท าให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป การ
ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและเน้นประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งให้ความ ส าคัญต่อคุณค่าและคุณภาพการ
ท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณ (ภูริวัจน์              เดชอุ่ม , 
2556, น. 334-338)  ดังนั้นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของ
เมืองโบราณอู่ทอง จึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวซึ่งจะท าให้นักท่องเที่ยวมิได้เป็นเพียงผู้ดู หาก
เสริมสร้างประสบการณ์และซึมซับวัฒนธรรม             ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักท่องเที่ยวและเจ้าของพื้นที่หรือชุมชน รวมถึงน า
ประสบการณ์นั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง             
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยง
สร้างสรรค์ (creative tourism) ที่ได้รับการพัฒนาจากเกร็ก 
ริชาร์ด และคริส เรย์มอนด์ (Richards and Raymond, 
2000) ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย จนได้รับการยอมรับและต่อยอดจากองค์ระดับ
นานาชาติอย่างยูเนสโกในรูปของเมืองสร้างสรรค์ (Creative 
Cities) (UNESCO, 2004)  

การสร้างสรรค์ดังกล่าวเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible 
cultural heritage) รวมถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้ (tangible cultural heritage) เช่น อาคารบ้านเรือน 
ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้กลายมาเป็น 
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท่ีเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน
ผ่าน เรื่องเล่าต านานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   ที่จะ
กร ะ ตุ้ นประสบกา รณ์ แล ะส่ ง เ ส ริ มก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม               
จากนักท่องเที่ยว (Suttipisan and Sae-Wang, 2013)  ซึ่ง
เ มื อ ง โ บ ร า ณ อู่ ท อ ง มี ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร พัฒน า แ ล ะ              
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวประเภทสินค้า
ทางการท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมโดยเฉพาะลูกปัดที่ถือ
ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม          
ที่พบเป็นจ านวนมากในเมืองโบราณอู่ทอง อันแสดงถึงวิถี
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ชีวิตที่มีต่อการตกแต่งร่างกายและการสวมใส่เครื่องประดับ 
รวม ถึงสะท้อนภูมิปัญญาในการผลิต ทั้งนี้ลูกปัดมีความ
ความส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ด้านประวัติศาสตร์  เป็นหลักฐานช้ันต้นที่มี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานและต่อเนื่อง อันแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของเมืองอู่ทอง ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
การค้าที่ มี การติดต่อค้ าขายและสร้ างความสัมพันธ์            
กับอาณาจักรโบราณ เช่น โรมันและอาหรับ จนเกิดการ
แลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมผ่านลูกปัด ซึ่งความ
นิยมลูกปัดยังสะท้อนผ่านประติมากรรมหัวเสาโบราณ
แกะสลักเป็นรูปสร้อยสังวาล สายสร้อยและต่างหูลูกปัด อัน
สามารถสะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นท่ีมีต่อการใช้ลูกปัด 

2. ด้านสังคม ลูดปัดมิได้เป็นเพียงเครื่องประดับ 
หากยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวัตถุดิบในการผลิตอันได้แก่ ดินเผา กระดูกสัตว์ เปลือก
หอย หิน แก้วและทองค า รวมถึงลวดลายที่สะท้อนความ
ยากง่ายและทักษะในการรังสรรค์ลูกปัด 

3. ด้านสุนทรียศาสตร์ ลวดลายที่พบบนลูกปัด  มี
ทั้งแบบเรียบง่ายและฝังสี รวมทั้งมีแถบประดับและตา ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะที่พบในอู่ทอง 

4. ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ
ลูกปัดอู่ทองในด้านวัสดุและความสวยงาม ท าให้ลูกปัดอู่ทอง
มีราคาสูงกว่าลูกปัดในพื้นที่อ่ืน 
 
กระบวนการผลักดันลูกปัดสู่ ผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว 
 กระบวนการในการผลักดันให้ลูกปัดเป็นผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวแห่งเมืองโบราณอู่ทอง ควรด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1.  การ เก็บข้อมูล  เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ ได้
ด าเนินการในเชิงประวัติศาสตร์และความส าคัญของลูกปัด
เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดมิติด้านลวด ลาย ทักษะและเทคนิค
เฉพาะในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนในการได้มา ซึ่งข้อมูลดังต่อ 
ไปนี้  

1.1 การรวบรวมข้อมูล โดยเน้นการสอบถามและ
สัมภาษณ์คนในชุมชนถึงความต้อง การในการจัดตั้งชุมชน
หรือศูนย์ลูกปัดเพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว 

1.2 การค้นคว้าและตรวจสอบ โดยค้นคว้าจาก
หลักฐานทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรมปูนปั้น 
ภาพเขียนสีในวัด ถ้ าหรือจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงลักษณะ
และลวดลายของลูกปัด รวมถึงกระบวน การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 

1.3 ปรึกษา ผู้ เ ช่ียวชาญ ปราชญ์ท้องถิ่นที่มี
ความรู้และความสนใจลูกปัด โดยเฉพาะด้านลวดลายและ
เทคนิค อันจะน าไปสู่การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาจนเป็น
เอกลักษณ์ประจ าเมืองอู่ทอง 

1.4 การส ารวจพื้นที่ในการจัดตั้งชุมชนหรือศูนย์
ลูกปัด โดยยึดเกณฑ์ในการส ารวจคือ  

- ที่ตั้ ง  มีความสะดวกในการเข้าถึ งพื้นที่            
โดยพิจารณาจากจ านวนและสภาพถนนท่ีพร้อมในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ 

- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเช่ือมโยง
และเกี่ยวข้องกับลูกปัดในบริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ
แหล่งค้นพบ แหล่งผลิตหรือแหล่งค้าขายในอดีต 

- วัฒนธรรมและชุมชน ที่ต้องค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การด าเนินงาน การได้รับ 
ผลประโยชน์และการป้องกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้รวมถึง
ข้อจ ากัดด้านวัฒนธรรมที่อาจมีผลต่อการด าเนินงาน 

- สุนทรียศาสตร์ หมายถึง ความงามที่มีผล ต่อ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยผ่านอาคาร
บ้านเรือน โบราณสถาน วัด โบราณวัตถุและธรรมชาติ             
ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความเป็นชุมชนลูกปัด 

- ความจริงแท้ (authenticity) หมายถึงความ 
เป็นของแท้ดั้ งเดิม ในฐานะที่ เป็นชุมชนลูกปัดทวารวดี               
ซึ่งคุณลักษณะนี้เป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลูกปัด 

- ระบบการขนส่งสาธารณะ ที่อ านวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยค านึง ถึงจ านวน ความถี่และ
คุณภาพการให้บริการ 
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- ข้อจ ากัดด้านกายภาพและสภาพ แวดล้อม 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันมีผลต่อการสื่อ
ความหมายและการวางแผนป้องกันข้อจ ากัดดังกล่าว 

2.  ขั้นตอนการจัดตั้งชุมชนลูกปัด ควรมีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.1 การหาแหล่งทุน โดยแหล่งทุนที่เมืองโบราณอู่
ทองมี โอกาส เข้ าถึ งและขอทุน ในการ พัฒนา ชุมชน                 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งชุมชน
ลูกปัด (Feasibility study) โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มี
และน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
เพื่อการวางแผนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการ
คาดการณ์การตลาดท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

2.3 สร้างชุมชนลูกปัดทวารวดี โดยน าผลจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ เป็นหลักส าคัญในการด าเนินการ 
อันจะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคให้น้อยลง และเสริม          
จุดแข็งรวมถึงสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เป็นชุมชนลูกปัดที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.4 การประชาสัมพันธ์ หลังจากที่ชุมชนลูกปัด
ทวารวดีได้รับการจัดตั้ง การประชา สัมพันธ์ผ่านช่องต่าง ๆ 
จะช่วยท าให้ชุมชนลูกปัดเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวและ
ผู้สนใจมากขึ้น โดยใช้สื่อดั้งเดิมและเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์ 

3. การด าเนินกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ท าใน
ชุมชนลู กปั ด  โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ ง เ ส ริ มและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นอกจากนั้นกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวยังให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว ซึ่งจะน ามาสู่ความยั่งยืน ดังนั้น
กิจกรรมที่จัดในชุมชนลูกปัด ควรมีทั้งกิจกรรมประจ าและ
กิจกรรมเสริม 

4. การประเมินผล เพื่อติดตามความส าเร็จของ
ชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งดัชนีในการประเมินผลควร
แบ่งเป็นด้านกายภาพและประสบการณ์นักท่องเที่ยว และ

ควรท าเป็นประจ าเพื่อน าผลไปปรับปรุงจุดอ่อนและพัฒนา
จุดแข็ง 
 

ข. การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว
เมืองโบราณผ่านนิยาม 3 อู่  
อู่ทอง : อู่ข้าว 

 แนวคิดหลักในการจัดท า อู่ทอง : อู่ข้าว คือ ข้าวที่
ได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอันสะท้อนภาพลักษณ์ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี อันเนื่องมาจากกลุ่มดินที่เหมาะต่อการ
ปลูกข้าว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่
ในบริเวณอ าเภอเมือง เดิมบางนางบวช สามชุก หนองหญ้าไซ 
ดอนเจดีย์ ศรีประจันต์รวมถึงอ าเภออู่ทอง ท าให้จังหวัด
สุพรรณบุรีมีพื้นที่ เพาะปลูกและผลผลิตข้าวมากที่สุด 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555). 
 อีกทั้งข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ สะท้อนผ่าน
ความเชื่อและประเพณีที่ยังคงมีอยู่ การท าให้นักท่องเที่ยวมี
โอกาสได้เรียนรู้ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมข้าว อันได้แก่ การ
เกี่ยวข้าว นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
แล้ว ยังท าให้การสื่อความหมายมีแนวโน้มที่จะประสบ
ผลส าเร็จเนื่องจาก กิจกรรมเกี่ยวข้าวสามารถ ให้ความรู้
เรื่องข้าวแก่นักท่องเที่ยว โดยความรู้ที่ได้ มีที่มาจากปราชญ์
ท้องถิ่นรวมถึงผู้เช่ียวชาญเรื่องข้าว และความรู้ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผสมผสานกับความสนุกสนานที่ได้ลงมือ
เกี่ยวข้าวเอง อันจะก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นภาพโดยรวมของการสื่อความหมาย อู่ทอง : 
อู่ข้าว จึงให้ความส าคัญต่อภาพของท้องนา ที่จะแสดง
รายละเอียดของรวงข้าวสีเหลืองทองที่ก าลังต้ังท้อง พร้อม
รอการเก็บเกี่ยว ความเขียวขจีของท้องนาโดยรวมที่ช้ีให้เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและที่ส าคัญภาพนักท่องเที่ยว 
ก าลังเกี่ยวข้าว สลับค าสัมภาษณ์และความรู้สึกที่สะท้อน
ออกมาพร้อมความหวังของผู้น าชุมชน ที่มุ่งหวังจะให้ข้าว 
“ไม่ใช่เพียงสร้างมูลค่า แต่ต้องสร้างคุณค่าด้วย” 
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อู่ทอง : อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ 
 จากการค้นคว้าและงานวิจัยมากมายแสดงให้เห็น
ว่ าอู่ ทอง เป็ น เมื องส าคัญ  ที่ แสดงให้ เ ห็ นถึ งการตั้ ง           
ถิ่นฐานอันยาวนาน ในฐานะเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลาง
การค้าขายตลอดจนรัฐเอกราชยุคทวารวดีหลักฐานเชิง
ประจักษ์อย่างหนึ่งที่ยืนยันให้เห็นความส าคัญดังกล่าวได้คือ 
วนอุทยานพุม่วงและพุหางนาค  ซึ่งได้กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโบราณคดี  
 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน วนอุทยานพุหางนาคจะได้รับ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ปรากฏอยู่ใน
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แต่ สถานที่แห่งนี้ยังไม่
เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรในหมู่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการสื่อ
ความหมาย นอกจากจะเน้นย้ าความส าคัญของพุหางนาคใน
ฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีหินตั้ง หินรูปต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาติและเป็นไปตามเรื่องเล่าและจินตนาการของคนใน
ชุมชน พร้อมทั้งการสื่อความหมายด้วยบุคคลหรือ ยุว
มัคคุเทศก์แล้ว การน าเสนอภาพพุหางนาคในฐานะที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยด้วยการขี่จักรยาน ขึ้นภูเขา จึง
เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เปิดมิติด้านการท่องเที่ยว 

ด้วยความที่พุหางนาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ดังนั้นในภาพรวมการสื่อความหมายจึงให้ความ 
ส าคัญต่อองค์ความรู้ท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นและพืช
หายากที่พบเฉพาะที่น่ี รวมทั้งกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
“...ต้นไม้หลายต้น เป็นต้นไม้โบราณ เช่น  ต้นปรง ต้นจันผา 
เราก็อยากให้ช่วยดูแลรักษา อย่าไปขีด อย่าไปข่วน อย่าไป
ท าลาย ก้อนหินก็อย่าไปขยับ โดยเฉพาะต้นสลักได เค้าจะมี 
ล าต้นที่...”  ที่คนในชุมชนพยายามกระตุ้นเตือนจิตส านึก
นักท่องเที่ยว 
 
อู่ทอง : อู่วัฒนธรรม 
 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นอีกหนึ่ ง
คุณลักษณะที่หาได้จากเมืองโบราณอู่ทอง  จากหลักฐานการ
ตั้งถ่ินฐาน แสดงการใช้พื้นที่ตั้งแต่การเป็นสังคมเกษตรกรรม 
การนับถือผี  พระพุทธศาสนาจนถึงการเป็นเมืองหนึ่งของ
อาณาจักรอยุธยา สิ่งเหล่านี้ถูกสะสมผ่านกาลเวลาผ่านพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งชาติ

พันธุ์หนึ่งที่ถูกกวาดต้อนและอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้าน
โคก และสร้างวัฒนธรรมเฉพาะขึ้นมาได้แก่ ลาวครั่ง  
 ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาวภูคัง ที่อพยพ
มาจากประเทศลาว ซึ่งต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นลาวครั่งใน
ปัจจุบัน ยังคงพึ่งพาการท าเกษตรเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิต
ดังกล่าวสะท้อนผ่านส าเนียงภาษาท่ียังคงเอกลักษณ์             
ข้าวของเครื่องใช้ที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ 
จักรยาน และความเช่ือด้ังเดิมของชุมชนโบราณก่อน           
ที่พุทธศาสนาจะเข้ามามีบทบาท คือ การนับถือผี อันได้แก่ 
ผีเจ้านาย 
 ดังนั้นการสื่อความหมายของลาวครั่งที่บ้านโคก 
จึงให้ความส าคัญต่อส าเนียงท้องถิ่นให้เป็นเสียงหลักในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชน โดยเฉพาะความส าคัญของ                 
ผีเจ้านาย “...เขาไม่เห็นตัวหรอก เขาจะเข้าหัวไซ เข้าทรง 
เข้าแรง เขาก็พูดด่าคน ใครผิด ใครถูก...ผู้หนุ่ม ผู้สาวนอน
กันบ่ได้ ต้องแก้เจ้านายก่อน ไม่ง้ันเจ้านายหักคอตาย...” 
และวิถีชีวิตที่ยังใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักในการขนส่ง “... 
รถถีบ ป้าเอิ้นมาแต่เกิด เป็นของลาวครั่งแน่ พ่วงยัง ๆ มีรถ
เคียงนี่แหละ เอารถถีบพ่วงน้ า พ่วงผัก พ่วงหน่อไม้...” 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการสื่อ
ความหมายโดยกระบวนการมีสว่นร่วม ด้วยการลงพื้นที่ เก็บ
ข้อมู ลและมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมร่ วมกับ ชุมชน และ
นักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม 
โดยมีการท่องเที่ยวและสื่อความหมายเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสืบทอดและส่งผ่านความรู้สึกหวงแหนต่อวัฒนธรรม
อนุรักษ์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการสื่อความ 
หมาย ซึ่งจากการด าเนินโครงการดังกล่าว สามารถถอดเป็น
บทเรียนได้ตามโมเดล 6a’s ดังต่อไปนี้ 

Awareness สร้างความตระหนักรู้ และเห็น
ความส าคัญในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ จะท า
ให้ ชุมชนเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากร           
การท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันความส าคัญต่าง ๆ สามารถ
แปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและมีโอกาส
เพิ่มขึ้นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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Activity มุ่งสู่กิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชน
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และกับนักท่องเที่ยว 
รวมทั้งเป็นการกระจายรายได้และเสริมสร้าง  อัตลักษณ์
ชุมชนให้เข้มแข็ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
เฉพาะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม (niche) หรือนักท่องเที่ยวมีคุณภาพได้ อีกทั้ง
กิจกรรมยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อความหมาย 

Authenticity ตอกย้ าความจริงแท้ อันเป็น
คุณลักษณะส าคัญที่เกิดจากการค้นคว้า รวบรวมและศึกษา
ตามหลักวิชาการเพื่ อแสดงให้ เห็นความเป็นดั้ ง เดิม                
ของพื้นที่และทรัพยากรทางวัฒนธรรม อันก่อให้ เกิด
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์การท่อง เที่ยว และเป็น
จุดส าคัญในการสื่อความหมายในการสร้างความภาคภูมิ ใจ
แก่ชุมชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมซึมซับความภูมิใจเหล่านั้น 

Active community ดูแลชุมชนเข้มแข็ง 
ส่ง เสริม ให้ ชุมชนมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์              
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก เพราะจะท าให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เป็น
ของชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมสร้างความร่วมมือในด้านต่าง 
ๆ จากชุมชนเดียวกันและระหว่างชุมชน 

Alteration ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากใน
บริบททางวัฒนธรรมภายใต้โลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งวัฒนธรรมเป็นพลวัต จึงมิ
อาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงไปได้ การเปลี่ยนแปลงใน
มิติต่าง ๆ จึงมีขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการปรับเปลี่ยน เช่น 
ฐานข้อมูล กลวิธี ในการสื่อความหมาย กิจกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ฯลฯ ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

All stakeholders ร่วมแรงทุกภาคส่วน คือ   
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้ งแต่ประชาชาชน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่                             
มีโอกาสมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
การสื่ อความหมายหรือด้ านใดด้ านหนึ่ ง  อันจะช่วย                 
สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้ชุมชนที่แสดงออก              
ถึงการบูรณาการแบบสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ที่สนับสนุน
งบประมาณและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมใน
พื้นที่และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนแวลาในการท าวิจัย 
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The Study on Dyeing Process of Banana Leaf Sheaves with the Use of Natural Colour: 

the Study Case of Ban Pare Community, Tombon Barahom,  
Muang District, Pattani Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ

ย้อมกาบกล้วยด้วยสีธรรมชาติ  ผลการทดลองที่ 1 
เปรียบเทียบการย้อมสีด้วยการเตรียมวัสดุกาบกล้วยไม่
ฟอกกับฟอก ผลการวิเคราะห์ค่าแถบสีแดงเขียว (a*) 
พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยกาบกล้วยท่ีฟอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าไม่ฟอก ผลการ
ทดลองที่ 2 การย้อมสีโดยให้อุณหภูมิคงที่ ที่ 60 องศาเซล
เซียล ใช้เวลาในการย้อมเป็นตัวแปร 3 ระดับ คือ 20 นาที 
30 นาทีและ 40 นาที ผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า 
เมื่อเวลาต่างกันค่าแถบสีแดงเขียว (a*) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดลองที่ 3 การย้อม
สีโดยให้เวลาคงที่ ที่ 30 นาที ใช้อุณหภูมิในการย้อมเป็นตัว
แปร 3 ระดับ คือ 50 องศาเซลเซียล 60 องศาเซลเซียล 
และ70 องศาเซลเซียล ผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า 
เมื่ออุณหภูมิต่างกันค่าความสว่าง(L*)  ค่าแถบสีแดงเขียว
(a*)  ค่าแถบสีเหลือน้ าเงิน(b*) และค่าความเข้มของสี 
(K/S)  พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ   

ค าส าคัญ : กาบกล้วย, สีธรรมชาติ 

ABSTRACT 
This research aims to study the dyeing 

process of leaf sheaves of banana trees with the 
use of natural color. The first experiment shows 
that a* of the bleached banana leaf sheaves is 
significantly higher than unbleached with a 

significance level of 0.05. For the second 
experiment, we fix temperature at 60 Degree 
Celsius in the bleaching process with 3-level 
times: 20, 30, and 40 minutes. The ANOVA 
analysis result shows that the differences of 
times significantly affect a* with a significance 
level of 0.05. Finally, we conduct experiment at 
the limit of 30 minutes and the control of 3-level 
temperatures, which were 50, 60, and 70 Degree 
Celsius. The result of ANOVA analysis leads to the 
following discovery: the differences of 
temperature, including the Lightness (L*), the 
color spectrum Redness-Greenness (a*) and the 
color spectrum Yellowness-Blueness (b*) produce 
no statistics differences.  

Key Words: Banana Leaf Sheaves , Natural Color  

บทน า 
  กลุ่มกัทลี บ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.

ปัตตานี ผลิตสินค้าเป็นงานฝีมือประเภทศิลปะประดิษฐ์
จากกาบกล้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีทั้งที่เป็นชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึง
ปัจจุบัน  กลุ่มได้ท าผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยหลายชนิดขาย
ในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ท า สมุดโน้ตจาก
กาบกล้วย (Banana Leaf) เป็นสินค้าที่ส่งออกประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่ท าจากธรรมชาติไร้มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
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แต่สีสันของกระดาษมีอยู่สีเดียว กลุ่มจึงมีความต้องการท า
ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมสีจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของสินค้าและสินค้าต้องมีตรวจสารตกค้างเพื่อให้ผ่าน
มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น  

โครงการวิจัยนี้เป็นความต้องการของชุมชน โดย
ท าการวิจัยการย้อมสีกาบกล้วยจากธรรมชาติ โดยศึกษา
ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติบนกาบกล้วยและเลือกใช้พืชให้
สีที่มีในท้องถิ่นใบมังคุดให้สีโทนสีแดง ท าการทดลอง ใน
การย้อมสีมีขั้นตอนของการเตรียมตัวอย่างที่ย้อม ให้มี
ความเหมาะสมส าหรับกาบกล้วย โดยได้เตรียมการฟอก
แผ่นกาบกล้วยเพ่ือท าความสะอาดเอาสิ่งสกปรก ไขมัน สี 
ของกาบกล้วยที่เป็นสีน้ าตาลอ่อนๆและอื่น ๆ ออกเพื่อให้
การย้อมสีท าให้ได้การติดสีที่ดี สีมีความสม่ าเสมอได้  การ
ฟอกขาว ในผ้ านั้ นต้ อ ง ใ ช้อุณหภู มิ ที่ สู ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพที่ดี แต่ส าหรับกาบกล้วยไม่สามารถท าได้
เพราะจะท าให้กาบกล้วยเปื่อยได้ จึงต้องท าการฟอกขาว
โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ าหรือเท่ากับอุณหภูมิห้อง และได้ทดลอง
เลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมส าหรับการฟอกขาวแผ่น
กาบกล้วย  ท าการทดลองการย้อมสีกาบกล้วยชนิดท่ีฟอก
ขาวและไม่ฟอกขาวเพ่ือหาความส าคัญ เพ่ือเปรียบเทียบ
การติดสีว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  กระบวนการย้อมสี
บนกาบกล้วยก็ไม่สามารถใช้ความร้อนท่ีสูงเหมือนกับการ
ย้อมผ้าได้ เพราะจะท าให้กาบกล้วยเปื่อย การย้อมสี
ธรรมชาติจึงหาความแตกต่างของการติดสีโดยใช้อุณหภูมิ
ในการย้อมที่แตกต่างกัน 3 ระดับ และใช้เวลาในการย้อม
แตกต่างกัน 3 ระดับ เพื่อเปรียบเทียบและหาความ
เหมาะสมส าหรับการย้อมกาบกล้วยด้วยสีธรรมชาติจากใบ
มังคุดสด   โดยทดสอบการติดสีด้วยเครื่องวัดสี (Hunter 
Lab) หาความคงทนของสีต่อแสงตามมาตรฐานประเทศ
ญี่ปุ่น ทดสอบหาค่าสารเคมีตกค้างตามมาตรฐานประเทศ
ญี่ปุ่น และเผยแพร่ให้กับกลุ่มกัลทลี กลุ่มกาบกล้วยอื่นที่
สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีกาบกล้วยจากพืช

ธรรมชาติ 
2. เพื่อศึกษาความคงทนของสีย้อมธรรมชาติต่อแสง
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กาบกล้วยจากสีธรรมชาติ

วิธีการวิจัย 
น ากาบกล้วยที่ตากแห้งแล้วจากกลุ่มกัลทลี บ้าน

ปาเระ มาเตรียมก่อนท าการย้อมสีโดยการฟอกขาวแบบไม่
ใช้ความร้อนโดยใช้ไฮเตอร์ 1 ส่วนผสมน้ า 10 ส่วน แช่กาบ
กล้วย  10 นาที กาบกล้วยจะมีสีขาว ล้างน้ าให้สะอาดเพื่อ
ลดปริมาณสารเคมีให้เหลือน้อยท่ีสุดแล้วน าไปตากให้แห้ง  

การเตรียมสีจากพืชธรรมชาติ ชนิดใบมังคุดสด 1 
กิโลกรัม สับให้เป็นช้ินเล็กใช้น้ าส าหรับต้ม 10 ลิตร ต้มนาน 
1 ช่ัวโมง น าน้าสีที่ได้จากการต้มกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อ
แยกน้ าสีกับสิ่งแขวนลอยออก การวัดค่าสีใช้เครื่องวัด
สีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ในระบบ L , a , b  โดยก าหนดให้ 
L* เป็นค่าความสว่าง (Lightness) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 (สี
ด า) – 100 (สีขาว)  แกน a* ที่เป็น + สีจะเป็นไปใน
ทิศทางสีแดง แกน a* ที่เป็น - สีจะเป็นไปในทิศทางสีเขียว 
แกน b* ที่เป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสีเหลือง แกน b* 
ที่เป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีน้ าเงิน และค่าความเข้ม
ของสี (K/S) 

การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบการย้อมสีโดยใช้วิธี
เตรียมกาบกล้วยที่แตกต่างกัน คือใช้กาบกล้วยที่ผ่านการ
ฟอกขาวและไม่ผ่านการฟอกขาวมาย้อมสี โดยการย้อมสี 4 
ซ้ าต่อทรีทเมนต์ ย้อมสีที่ 60 องศาเซลเซียล เวลา 30 นาที 
น าผลที่ได้ไปทดสอบวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี สเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์           

รูปที่ 1 กาบกล้วย 
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รูปที่ 2 การฟอกกาบกล้วย 
การทดลองที่ 2 การย้อมสีโดยให้อุณหภูมิคงที่             

ที่  60 องศาเซลเซียล ใช้เวลาในการย้อมเป็นตัวแปร                   
3 ระดับ คือ 20 นาที 30 นาทีและ 40 นาที โดยการย้อมสี 
4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์ น าผลที่ได้ ไปทดสอบวัดค่าสีด้วย
เครื่องวัดสี (Hunter Lab) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

การทดลองที่  3 การย้อมสีโดยให้ เวลาคงที่                  
ที่ 30 นาที ใช้อุณหภูมิในการย้อมเป็นตัวแปร 3 ระดับ คือ 
50 องศาเซลเซียล 60 องศาเซลเซียล และ70 องศาเซลเซียล 
โดยการย้อมสี 4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์ น าผลที่ได้ไปทดสอบ           
วัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสี (Hunter Lab) โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 
เปอร์เซ็นต์ 

     
รูปที่ 3 สีย้อมและอุปกรณ ์

 

 
           รูปที่ 4 เครื่องย้อม 
 

การทดลองที่  4 ทดสอบกาบกล้ วยย้ อมสี
ธรรมชาติ ใบมังคุดสด เพื่อหาสมบัติและตรวจสอบ
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น โดยให้หน่วยงาน ศูนย์ทดสอบสิ่ง
ทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ทดสอบตาม
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
1. Color fastness to light: JIS L0843 : 2006 Method A 
2. Color fastness to Water: JIS L0846 : 2004 
3. Color fastness to Rubbing: JIS L0849 : 2004   
    (Rubbing Tester Type 1) 
4. Formaldehyde Analysis: JIS L 1041 : 2000            
Acetylacetone Method 

ผลการวิจัย 
การเตรียมกาบกล้วยด้วยการฟอกขาวแบบไม่ใช้

ความร้อนโดยใช้ไฮเตอร์ ช่วยท าให้แผ่นกาบกล้วยมีสีอ่อน
ลงจากสีเดิม ช่วยให้ความพร้อมในการย้อมสีมีมากขึ้น            
จะได้แผ่นกาบกล้วยไม่ฟอกตามรูปที่ 5 กาบกล้วยที่ผ่าน
การฟอกตามรูปท่ี 6  

    
 

รูปท่ี 5 กาบกล้วยไม่ฟอกขาว    รูปท่ี 6 กาบกล้วยฟอกขาว 
 
ผลการทดลองที่ 1 การย้อมสีโดยใช้วิธีเตรียมกาบกล้วยที่ 
ผ่านการฟอกขาวและไม่ผ่านการฟอกขาว มาย้อมสีจากพืช
ธรรมชาติใบมังคุดสด ผลพบว่า เปรียบเทียบการเตรียม
วัสดุระหว่างกาบกล้วยไม่ฟอกกับฟอก ผลการวิเคราะห์ค่า 
a* พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยฟอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าไม่ฟอก ส่วนค่า L*, b*, และ
ค่าความเข้มของสี (K/S) ผลการวิเคราะห์พบว่าไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ 
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รูปท่ี 7 กาบกล้วยไม่ฟอกย้อมสี  รูปท่ี 8 กาบกล้วยฟอกย้อมสี 
ผลการทดลองที่ 2 การย้อมสีโดยให้อุณหภูมิคงที่ ที่ 60 
องศาเซลเซียล ใช้เวลาในการย้อมเป็นตัวแปร 3 ระดับ คือ 
20 นาที 30 นาทีและ 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้ าต่อทรีท
เมนต์  
อุณหภูมิ 60 c° 

20 นาที 
อุณหภูมิ 60 c° 

30 นาที 
อุณหภูมิ 60 c° 

40 นาที 

รูปที่ 9 แสดงกาบกล้วยย้อมสีก าหนดให้อุณหภมูิคงท่ี 
ผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า เมื่อเวลาต่างกัน ค่า a* 
แตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05                

โดยแตกต่างกันระหว่างเวลา 20 และ 30 นาที ซึ่ง 30 นาที 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 20 นาที และระหว่างเวลา 30 และ              

40 นาที ซึ่ง 40 นาทีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 30 นาที ส่วนค่า L* 
, b* , และค่าความเข้มของสี (K/S)  ผลการวิเคราะห์พบว่า
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
ผลการทดลองที่ 3 การย้อมสีโดยให้เวลาคงที่ ที่ 30 นาที 
ใช้อุณหภูมิในการย้อมเป็นตัวแปร 3 ระดับ คือ 50 องศา
เซลเซียล 60 องศาเซลเซียล และ70 องศาเซลเซียล             

โดยการย้อมสี 4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์      
ผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า เมื่ออุณหภูมิต่างกันค่า 
L*, a* ,  b* , และค่าความเข้มของสี (K/S)  พบว่าไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 

เวลา 30 นาที
อุณหภูมิ 50 c° 

เวลา 30 นาที
อุณหภูมิ 60 c° 

เวลา 30 นาที
อุณหภูมิ 70 c° 

รูปที่ 10 แสดงกาบกล้วยย้อมสีก าหนดให้เวลาคงที 
ผลการทดลองที่ 4 ทดสอบกาบกล้วยย้อมสีธรรมชาติใบ
มั งคุ ด สด  จากศู นย์ ทดสอบสิ่ งทอ  สถาบั นพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประกอบด้วย 1.การทดสอบความ
คงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light: JIS L0843 
: 2006 Method A) อยู่ระดับ 4 2.ความคงของสีต่อการ
เปียกน้ า (Color fastness to Water: JIS L0846 : 2004) 
อยู่ในระดับ 4-5  และความคงทนของสีต่อการเปื้อนสีเส้น
ใยชนิดอื่นๆ อยู่ในระดับ 4  3. ความคงทนของสีต่อการขัด
ถู (Color fastness to Rubbing: JIS L0849 : 2004 
Rubbing Tester Type 1) ในสภาวะแห้งอยู่ที่ระดับ 3 ใน
สภาวะเปียกอยู่ในระดับ 2-3  4. ปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ 
(Formaldehyde Analysis: JIS L 1041 : 2000 
Acetylacetone Method) อยู่ท่ี 31.37 mg/kg 

อภิปรายผล 
      การน าแผ่นกาบกล้วยมาเตรียมก่อนที่จะย้อมสีเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญจะช่วยขจัดไขมันและสีของแผ่นกาบกล้วย
ออก ท าให้การย้อมสีสมบูรณ์มากขึ้นสามารถย้อมสีอ่อนๆ
ได้ดีขึ้นและท าให้สีย้อมธรรมชาติ  ติดสีได้สม่ า เสมอ              
การเตรียมได้ใช้อุณหภูมิห้อง แทนการใช้อุณหภูมิสูงเหมือน
การเตรียมสิ่งทอ เพราะอุณหภูมิที่สูงท าให้แผ่นกาบกล้วย
พองและเปื่อย กาบกล้วยที่มีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันส่งผล
ต่อการติดสีย้อมไม่เท่ากัน  

ผลจากการย้อมสีกาบกล้วยที่เตรียมต่างกัน โดยการ
ฟอกสีกับไม่ฟอกสี จากการตรวจสอบด้วยเครื่องวัดค่า
สีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่า แกน a* เป็น + สีจะเป็นไป
ในทิศทางสีแดง ซึ่งผลการวิเคราะห์ แกน a* เม่ือผ่านการ
ฟอกและไม่ฟอก พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยฟอกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าไม่ฟอก ส่วนค่า 
L*,  b*, และค่าความเข้มของสี (K/S) ผลการวิเคราะห์ 
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เมื่อผ่านการฟอกและไม่ฟอก พบว่า ไม่แตกต่างกัน                
จากการสังเกตพบว่ากาบกล้วยท่ีไม่ฟอกจะย้อมสีได้ไม่
สม่ าเสมอ พบเป็นจุดๆ บ้างที่ไม่ติดสี อาจจะเนื่องมาจาก 
ผิวกาบกล้วยยังมีไขมันอยู่ 

 ผลการย้อมสีโดยให้อุณหภูมิคงที่ 60 องศาเซลเซียล 
ใช้เวลาในการย้อมเป็นตัวแปร พบว่าเวลามีผลต่อค่าสี            
โดยค่าสีแกน a* ที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้นท าให้ค่าสีแดง a* 
เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ส่วนค่า L*,  b*, และค่าความเข้มของสี (K/S) ผลการ
วิเคราะห์พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในทางสิ่งทอการ
ย้อมผ้าจะใช้เวลาโดยประมาณอยู่ที่ 50-60 นาทีจะท าให้
ระดับสีคงที่ และเวลาที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ความสม่ าเสมอของ
สีดีขึ้น 

ผลการย้อมสีการย้อมสีโดยให้เวลาคงที่ 30 นาที           
ใช้อุณหภูมิในการย้อมเป็นตัวแปร 3 ระดับ คือ 50 องศา
เซลเซียล 60 องศาเซลเซียล และ70 องศาเซลเซียล พบว่า
ค่าสี ค่า L*, a*, b*, และค่าความเข้มของสี (K/S) พบว่าไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ อุณหภูมิที่สูงมีผลกระทบต่อกาบ
กล้วยท าให้กาบกล้วยพองและเปื่อย 

ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงการย้อมกาบ
กล้วยด้วยสีใบมังคุดสดพบว่าระดับความคงทนอยู่ที่ ระดับ 
4 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทั้งนี้ความคงทนของสีขึ้นอยู่กับ
วัสดุให้สีธรรมชาติแต่งละชนิดไม่เท่ากัน ผลการทดสอบ
ความคงทนของสีต่อน้ าอยู่ที่ระดับปานกลาง 4-5 และความ
คงทนของสีต่อการเปื้อนสีเส้นใยชนิดอื่นๆ อยู่ในระดับ 4   
ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู ท้ังสภาวะ
เปียกและแห้งอยู่ในระดับต่ า ซึ่งจะมีผลเมื่อกาบกล้วย   
ถูกขัดถูจะท าให้สีจางลดได้ง่าย และผลการทดสอบปริมาณ
สารตกค้างฟอร์มัลดีไฮด์ อยู่ที่ 31.37 mg/kg ญี่ปุ่นก าหนด
ว่าในเสื้อผ้าเด็กทารกต้องตรวจวัดไม่พบ และส าหรับผู้ที่มี
อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไปมีได้ไม่เกิน 75 mg/kg 

สรุปผลการวิจัย 
การย้อมสีธรรมชาติบนกาบกล้วยสามารถท าได้ความ

คงทนของสีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ ความคงทน
ยังของสีขึ้นอยู่กับประเภทของพืชให้สีด้วย กระบวนการ
ย้อมไม่สามารถท าได้ เหมือนกับการย้อมสีผ้า การใช้

อุณหภูมิที่สูงระดับ 80-100 องศาเซลเซียล ท าให้กาบ
กล้วยเปื่อยความเหนียวลดลงท าลายกาบกล้วยได้กาบ
กล้วยที่ผ่านการฟอกท าให้การติดสีย้อมดีกว่าไม่ท าการฟอก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เวลาในการย้อมที่
แตกต่างกันมีผลต่อค่าสีในแกน a* ซึ่งถ้า a* เป็นบวกแสดง
ว่าค่าสีแดงเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนในด้านอุณหภูมิ ระหว่าง 50,60,70 องศาเซลเซียล 
ไม่มีผลต่อค่าสี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การทดสอบความคงทนของสีอยู่ระดับปานกลางค่อนข้าง
ต่ าที่ระดับ 4 ความคงทน ความคงทนของสีต่อการขัดถูอยู่
ระดับปานกลาง ระดับ 4-5  ปริมาณสารตกค้าง ฟอร์มัลดีไฮด์ 
อยู่ที่ 31.37 mg/kg  มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าใน
เสื้อผ้าเด็กทารกต้องตรวจวัดไม่พบ และส าหรับผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 3 ปีขึ้นไปมีได้ไม่เกิน 75 mg/kg 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดร้ับงบสนับสนุนจากงบประมาณเงิน
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
Guideline for Development of Fish Snack Product Using Quality  

Function Deployment 
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บทคัดย่อ 
งำนวิ จั ยนี้ มี จุดประสงค์ เพื่ อหำแนวทำงที่

เหมำะสมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกำร
กระจำยหน้ำที่เชิงคุณภำพ ด้วยกำรส ำรวจพฤติกรรมกำร
บริโภคของกลุ่มลูกค้ำ ในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน 
และภำคใต้ ซึ่งมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 
คือ รวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้ำโดยกำรสัมภำษณ์            
จัดกลุ่มปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำด้วยแผนผังกลุ่ม
เช่ือมโยงเพื่อน ำมำออกแบบสอบถำม และหำคะแนน
น้ ำหนักควำมส ำคัญของควำมต้องกำรแต่ละปัจจัยของ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง ส่วนที่ 2 คือ สร้ำงบ้ำน
คุณภำพเพื่อหำข้อก ำหนดทำงเทคนิค ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงข้อก ำหนดทำงเทคนิค และควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
โดยให้คะแนนค่ำควำมสัมพันธ์และจัดล ำดับ ผลที่ได้ คือ 
สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มี
ควำมส ำคัญ และวิ เครำะห์ผลโดยใช้วิธีทดสอบทำง
ประสำทสัมผัส พบว่ำคะแนนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปลำ
แผ่นอบกรอบด้ำนกลิ่น สี รสชำติ และกำรยอมรับโดยรวม 
คือ7.55, 6.87, 7.98 และ 7.51 ตำมล ำดับ 
 
ค าส าคัญ : กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ผลิตภณัฑ์ปลำแผ่นอบ
กรอบ กำรกระจำยหน้ำที่เชิงคณุภำพ  
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to find 

the guideline for development of Fish Snack 
Product to meet the customer requirements using 
Quality Function Deployment.The study was to 
investigate the consumer behaviors towards the         
fish snack product in the Northern, Central, 
Northeastern, and Southern parts of Thailand. The 
work had 2 operations. The first operation was 
collecting the customer requirements using focus 
group, grouping the customer requirements by 
affinity diagram for designing the questionnaires,  
and finding the importance rating of product and 
referenced product. The second operation was 
establishment of house of quality to define 
technical characteristics, the relationship among the 
technical characteristics, and the relationship 
between customer requirements and technical 
characteristics using rating and prioritization of 
relationship. From the overall results, the products 
can be developed with the acceptable important 
technical specification, and the consumer 
satisfaction scores including aroma, colour, taste and 
overall liking were 7.55, 6.87, 7.98 and 7.51, 
respectively. 

Key Words :Product Development, Fish Snack 
Product, Quality Function Deployment 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี กำรขยำยตัว

ทำงด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็วมำก
ประเทศหนึ่งในโลก โดยดูจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
มุ่งเน้นที่ภำคอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่อุตสำหกรรม
อำหำรเป็นอุตสำหกรรมหน่ึงที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในระดับสูงเนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบภำยในประเทศมำกกว่ำร้อยละ 80 ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลว่ำเป็นประเทศ
ที่สำมำรถผลิตสินค้ำอำหำรที่มีคุณภำพดี จึงมีสินค้ำอำหำร
หลำยชนิดที่ไทยก้ำวขึ้นเป็นผู้น ำในด้ำนกำรส่งออกเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก ผลิตภัณฑ์ประมงเป็นส่วนหนึ่งของ
อุตสำหกรรมอำหำรที่ใช้พิจำรณำเป็นข้อมูลประกอบกำร
จัดท ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทย
ภำยใต้กรอบแนวคิดของกำรเร่งเครื่องประเทศไทยด้วย
อุตสำหกรรมอำหำร (Thailand Food Forward) และ
ตลำดภำยในประเทศก็มีควำมต้องกำรที่ เพิ่มมำกขึ้น 
ส ำหรับภำคใต้ของไทยมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลทั้ง 2 ฝั่ง และ
เป็นแหล่งวัตถุดิบอำหำรทะเลที่สำมำรถน ำมำผลิตเป็น
อุตสำหกรรมอำหำรส่งเลี้ยงคนทั้งประเทศ รวมถึงสำมำรถ
ส่งออกท ำรำยได้ให้กับประเทศเป็นจ ำนวนมำก จำกควำม
อุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติและทรัพยำกรที่มีอยู่ในพื้นที่
ภำคใต้ส่งผลให้มีโรงงำนอุตสำหกรรมเกิดขึ้นมำกมำย           
ทั้งอุตสำหกรรมขนำดใหญ่และอุตสำหกรรมครัวเรือน           
อีกทั้งรัฐบำลได้มีนโยบำยส่งเสริมผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ ดังรูปที่ 1 จึงเป็นอีก
หนึ่งผลิตภัณฑ์จำกปลำทะเลในท้องถิ่นภำคใต้ที่เป็นที่
ต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละภูมิภำคทั่วประเทศ เพรำะปลำ
ทะเลอุดมไปด้วยสำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อร่ำงกำย 
 งำนวิจัยนี้จึงเน้นกำรศึกษำเพื่อน ำเทคนิคกำรกระจำย
หน้ำที่ เชิงคุณภำพมำใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ รวมถึงเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ
เป็นทีต่้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่อไป 

 

รูปที1่ ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำแผ่

นอบกรอบให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
ภูมิภำคทั่วประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกำรกระจำย
หน้ำท่ีเชิงคุณภำพ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) 

1.1 รวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้ำ (Voice of 
Customer: VOC) โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบด้วยเทคนิคกำรประชุม
กลุ่ม (Focus Group) จำกกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 ภูมิภำค 
คือ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน และภำคใต้ โดยใช้
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ซื้อที่บริโภคขนมขบเคี้ยวและใส่ใจสุขภำพ 
จ ำนวน 100 คน 

1.2 จัดกลุ่มปัจจัยควำมต้องกำรหรือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ที่เหมือนกัน ให้เป็นควำมต้องกำรเดียวกัน 
แล้วจัดเป็นหมวดหมู่ด้วยแผนผังกลุ่มเช่ือมโยง (Affinity 
Diagram) และวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรเบื้องต้นของ
ลูกค้ำที่มีต่อปลำแผ่นอบกรอบ โดยใช้แผนผังต้นไม้ (Tree 
Diagram) เพื่อรวมควำมต้องกำรที่คล้ำยหรือซ้ ำซ้อนให้
เป็นหมวดหมู่ 

1.3 วิเครำะห์ผลโดยใช้กำรทดสอบทำงประสำท
สัมผัสด้วยแบบสอบถำมวิธี Hedonic ScaleMethod            
ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้มำกที่สุดในกำรทดสอบกำรยอมรับ
ของลูกค้ำ (Peryam and Pilgrim, 1957) และสุ่มตัวอย่ำง
แบบบังเอิญ โดยใช้กลุ่มเป้ำหมำยผู้ซื้อที่บริโภคขนมขบ
เคี้ยวและใส่ใจสุขภำพโดยให้ผู้ทดสอบชิมและท ำกำร
ประเมินภำพรวมด้วยแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ 1-5(5-Point Hedonic Scale) ท ำกำรเก็บ
ข้อมูลจ ำนวน 400 ชุดจำกกลุ่มเป้ำหมำยรวม 4 ภูมิภำค 
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คือ ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน และภำคใต้ โดยใช้
วิธีกำรค ำนวณหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงจำกตำรำงก ำหนด
ขนำดตัวอย่ำงของ Taro Yamane ที่ระดับควำมเช่ือมั่น 
95% ขนำดควำมคลำดเคลื่อน +5% ขนำดประชำกร 
>100,000 คน (Yamane, 1973) และค ำนวณระดับ
คะแนนที่ได้จำกแบบสอบถำม โดยจะใช้แบบ Geometric 
Mean ดังสมกำรที่ 1.1 ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ค่ำเฉลี่ยน่ำเช่ือถือ
ที่สุดโดยมักใช้กับข้อมูลจำกแบบสอบถำมที่มีลักษณะเป็น
กำรเลือกระดับคะแนนจำกข้อมูลที่ได้รับ Geometric 
Mean = (N1*N2*N3*…*Nn)1/n(1.1) 
N = ค่ำของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำม 
1,2,3,…,n = จ ำนวนข้อมูล 

2. สร้างบ้านคุณภาพ (House of Quality: 
HOQ) โดยระบุผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
(Customer Requirements) และระดับคะแนนของควำม
ต้องกำรแต่ละปัจจัย (Importance Rating: IMP) ของ
ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง จำกนั้นท ำกำรพิจำรณำ
โดยแปลงเป็นข้อก ำหนดทำงเทคนิคต่ำงๆ (Technical 
Requirements) ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้ท ำกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนดทำง
เทคนิคและควำมต้องกำรของลูกค้ำกับข้อก ำหนดทำง
เทคนิคโดยน ำมำเขียนอยู่ในรูปของเมตริกซ์ควำมสัมพันธ์ 
(Relationships) และใช้สัญลักษณ์แสดงระดับควำมสัมพันธ์ 
(Cohen, 1995) จำกนั้นหำค่ำน้ ำหนักควำมส ำคัญสัมบูรณ์ 
(Absolute Technical Requirement Importance Level: 
AI) โดยกำรแปลงสัญลักษณ์เป็นคะแนนควำมสัมพันธ์แล้ว
น ำไปคูณด้วยคะแนนน้ ำหนักควำมต้องกำรแต่ละปัจจัย
(IMP) ที่มำกที่สุดระหว่ำงผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง 
ดังสมกำรที่ 1.2 
AI = ∑(ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนดทำงเทคนิคต่อ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ x IMP) (1.2) และน ำมำหำค่ำ
น้ ำหนักควำมส ำคัญ (% Relative) ซึ่งค ำนวณดังสมกำรที่ 
1.3 % Relative = (AI / ∑AI) x 100(1.3) และจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Technical 
Requirements) แล้วเลือกข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มีค่ำ 
%Relative Technique Requirement Importance 
มำกที่สุด 5 อันดับแรกมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่

เชิงคุณภาพ (QFD)  
1.1 จำกกำรรวบรวมเสียงเรียกร้องของลูกค้ำ 

เพื่อให้ได้ปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ปลำแผ่นอบกรอบ ท ำให้ทรำบถึงคุณลักษณะที่ลูกค้ำ           
พึงพอใจในตัวสินค้ำและสิ่งที่คำดหวังในตัวผลิตภัณฑ์           
ปลำแผ่นอบกรอบ เป็นกำรค้นหำข้อเท็จจริงจำกกลุ่มลูกค้ำ
ในแง่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ
ตำมท้องตลำดทั่วไป ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นปัจจัยควำม
ต้องกำรได้จ ำนวน 25 ปัจจัย คือ 

1. รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี 
3. หำซื้อได้ง่ำย 
4. แสดงข้อมูลทำงโภชนำกำรต่อหนึ่งหน่วย

     บริโภค 
5. แสดงข้อมูลประโยชน์ท่ีได้รับ 
6. แสดงข้อมูลส่วนประกอบ 
7. แสดงตรำรับรองควำมปลอดภัย 
8. บอกภำพลักษณ์สินค้ำชัดเจน 
9. แสดงวันผลิตและวันหมดอำยุ 
10. ปิดผนึกมิดชิด สมบูรณ์ 
11. บรรจุภัณฑ์พกพำง่ำย 
12. เสริมวิตำมินและแร่ธำตุ 
13. ขนำดพอดีค ำ 
14. รสชำติอร่อย 
15. เนื้อสัมผัสกรอบ 
16. วัตถุดิบคุณภำพดี 
17. สีสันสวยงำม 
18. ไม่ใส่สำรแต่งสีและกลิ่น 
19. ไม่มีคอเรสเตอรอล 
20. ปริมำณน้ ำตำลต่ ำ 
21. ปริมำณเกลือต่ ำ 
22. ไม่ใส่สำรกันเสีย 
23. ไม่ใส่ผงชูรส 
24. ผ่ำนมำตรฐำนรับรองควำมปลอดภัย (อ.ย.) 
25. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรฮำลำล 
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1.2 จัดกลุ่มควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยสำมำรถ
จัดกลุ่มปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ ด้ำนกำรตลำด และด้ำนตัวสินค้ำ ส ำหรับด้ำนกำรตลำด 
ประกอบด้วย รำคำ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรส่งเสริม
กำรขำย ส่วนด้ำนตัวสินค้ำ ประกอบด้วย กลิ่น/สี/รส 
คุณลักษณะทำงกำยภำพ วัตถุดิบ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ 
มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย บรรจุภัณฑ์ และคุณภำพ โดยทั้ง 2 
กลุ่มประกอบไปด้วยปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำย่อย 
รวม 25 ปัจจัยข้ำงต้น 

1.3 น ำข้อมูลปัจจัยควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์
ปลำแผ่นอบกรอบ มำท ำกำรออกแบบสอบถำมกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำย เพื่อหำคะแนนน้ ำหนักควำมส ำคัญของควำม
ต้องกำรแต่ละปัจจัยโดยแบ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ส่วน
คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่ง
จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ปลำ
แผ่นอบกรอบโดยกำรใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญกับกลุ่ม
ผู้บริโภคในภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภำคใต้ จ ำนวน 400 คน พบว่ำส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.5 อำยุ 25-34 ปี ร้อยละ 34.25 กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีร้อยละ 65.25 ประกอบอำชีพค้ำขำย/
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25 มีรำยได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 
10,001-20,000 บำทร้อยละ 32.25 ค ำนึงถึงปริมำณกำร
บริโภคต่อวันร้อยละ 87.5 ชอบทำนปลำแผ่นอบกรอบร้อย
ละ 65.5 เลือกซื้อปลำแผ่นอบกรอบทำนด้วยตนเองร้อยละ 
81.25รับประทำนปลำแผ่นอบกรอบ สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง 
ร้อยละ 40.25 ควำมสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบ
กรอบ ร้อยละ 64.75 หำกผลิตภัณฑ์วำงขำย มีแนวโน้มที่
จะซื้อ ร้อยละ 61.5 นอกจำกปลำแผ่นอบกรอบรสดั้งเดิม
แล้ว ส่วนใหญ่ชอบรสสมุนไพร ร้อยละ 48 

ส่วนที่ 2 ระดับควำมต้องกำรในแต่ละปัจจัยที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบและส่วนท่ี 3ระดับควำมพึง
พอใจในแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงพบว่ำ 
คะแนนน้ ำหนักควำมต้องกำรแต่ละปัจจัยของผลิตภัณฑ์
ปลำแผ่นอบกรอบและผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงแสดงดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 คะแนนน้ ำหนักควำมต้องกำรแต่ละปัจจัยของ
ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบและผลิตภัณฑ์
อ้ำงอิง 

ปัจจัยควำมต้องกำรที่มีผล
ต่อกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

IMP 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง 

รำคำเหมำะสมกับคุณภำพ 3.96 4.23 
หำซ้ือได้ง่ำย 3.89 4.37 
มีกำรประชำสัมพันธ์ที่ด ี 3.84 4.52 
รสชำติอร่อย 3.84 4.44 
สีสันสวยงำม 3.88 3.92 
เนื้อสัมผัสกรอบ 4.49 4.51 
ขนำดพอดีค ำ 3.71 3.36 
มีคุณภำพดี 3.64 3.91 
ไม่ใส่ผงชูรส 3.86 4.54 
ไม่ใส่สำรแต่งสีและกลิ่น 4.44 3.53 
ไม่ใส่สำรกันเสีย 4.26 4.31 
ไม่มีคอเลสเตอรอล 4.23 3.89 
ปริมำณน้ ำตำลต่ ำ 4.33 4.13 
ปริมำณเกลือต่ ำ 4.42 3.61 
เสริมวิตำมินและแร่ธำต ุ 4.29 4.51 

แสดงข้อมูลทำงโภชนำกำร
ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

3.56 3.94 

แสดงข้อมูลประโยชน์ที่
ได้รับ 

4.36 3.84 

แสดงข้อมูลส่วนประกอบ 3.96 3.92 
แสดงตรำรับรองควำม
ปลอดภัย 

3.95 3.84 

แสดงวันผลิตและวัน
หมดอำย ุ

3.82 3.76 

บอกภำพลักษณ์สินค้ำ
ชัดเจน 

3.72 3.32 

ปิดผนึกมิดชิด สมบูรณ์ 4.16 3.96 
พกพำง่ำย 3.82 4.12 

ผ่ำนมำตรฐำนรับรองควำม
ปลอดภัย (อ.ย.) 

3.81 4.45 

ได้รับกำรรับรองมำตฐำน
อำหำรฮำลำล 

4.31 4.39 
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2. ผลการสร้างบ้านคุณภาพ (HOQ) 
สร้ำงตำรำงบ้ำนคุณภำพ โดยท ำกำรวิเครำะห์

ข้อก ำหนดทำงเทคนิค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อก ำหนดทำง
เทคนิค และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำกับข้อก ำหนดทำงเทคนิค ในรูปแบบของเมตริกซ์ 
โดยใช้สัญลักษณ์ควำมสัมพันธ์ และแปลงสัญลักษณ์เป็น
คะแนนควำมสัมพันธ์ แล้วน ำไปคูณด้วยคะแนนน้ ำหนัก
ควำมต้องกำรแต่ละปัจจัยที่มำกที่สุดระหว่ำงผลิตภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์อ้ำงอิง และจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคได้ดังรูปที่ 2 

เลือกข้อก ำหนดทำงเทคนิคที่มีล ำดับควำมส ำคัญ 
5อันดับแรก คือ วัตถุดิบ ฉลำก มำตรฐำนรับรอง รสชำติ 
ภำชนะบรรจุ และ เสริมวิตำมินและธำตุ มำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกที่สุด 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

กำรวิจัยในครั้งนี้  พบว่ำเทคนิคกำรกระจำย
หน้ำที่เชิงคุณภำพสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ โดยกำรน ำปัจจัยควำมต้องกำรของลูกค้ำมำใช้ใน
กำรสร้ำงตำรำงบ้ำนคุณภำพ เพื่อวิเครำะห์หำข้อก ำหนด
ทำงเทคนิคที่มีล ำดับควำมส ำคัญอันดับต้นๆ และน ำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำมำกที่สุด ส ำหรับข้อก ำหนดทำงเทคนิค 
1 ใน 5 อันดับแรกที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ คือ วัตถุดิบโดย
ได้ท ำกำรหำสูตรส่วนผสมที่เหมำะสมของวัตถุดิบที่น ำมำใช้

ท ำผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ ด้วยวิธีกำรทดลองแบบ
ส่วนผสม (Mixture Design) ซึ่งส่วนผสมประกอบด้วย 
ปลำข้ำงเหลือง:ปลำหลังเขียว:แป้ง พบว่ำผู้บริโภคให้กำร
ยอมรับสูตรที่อัตรำส่วนผสมร้อยละของ ปลำข้ำงเหลือง :
ปลำหลังเขียว:แป้ง เท่ำกับ 84.2:0:15.8วิเครำะห์ผลกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีทดสอบทำงประสำทสัมผัส 
พบว่ำคะแนนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ 
ด้ำนกลิ่น สี รสชำติ และกำรยอมรับโดยรวมแสดงดังตำรำง
ที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมชอบของผู้บริโภคต่อ
ลักษณะทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปลำแผ่
นอบกรอบ 

ด้ำนควำมชอบ คะแนนเฉลีย่ 
กลิ่น 7.55 
ส ี 6.87 
รสชำต ิ 7.98 
ควำมชอบโดยรวม 7.51 
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รูปที่ 2 บ้ำนคุณภำพของผลิตภณัฑ์ปลำแผ่นอบกรอบ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Action Research: 
CAR) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อ
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ  ในเขตพื้นที่
ศูนย์สามวัยฯ บ้านนาดี-สร้างบง  ต าบลผาสุก  อ าเภอกุม
ภวาปี  จังหวัดอุดรธานีกรอบแนวคิดในการวิจัยได้แก่ 
ศักยภาพของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
วิเคราะห์ชุมชนแบบการมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยการ
สังเกต บันทึกการด าเนินงานของชุมชนและสัมภาษณ์
สมาชิกที่เข้าร่วมในกิจกรรมใช้เวลา 2 ปี  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การศึกษาบริบทของชุมชนที่เอื้อให้ชุมชน

เข้มแข็งและมีศักยภาพ พบว่า ชุมชนมีความสัมพันธ์
ลักษณะเครือญาติมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มีผู้น าที่มีความสามารถ ชุมชนมีทุนใน
ชุมชนครบทุกด้านท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
กลุ่มอาชีพน ามาสู่การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและ
ศึกษาแนวทางที่เหมาะสม น าสู่การสร้างแผนปฏิบัติการ
และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

2. ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพบ้านนาดี-สร้างบง 
พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย รองลงมาคือต้นทุนการเกษตรมีราคาแพง
เป้าหมายคือ กินดีอยู่ดีมีแฮงมีศีลมีธรรมจุดแข็งของชุมชน
คือการมีผู้น าที่ดีมีมีคุณธรรมและสามัคคีในหมู่คณะ 
รองลงมาคือองค์กรต่างๆ เข้มแข็งมีจุดอ่อนคือผู้ใหญ่เป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กในการดื่มสุรา รองลงมาคือวัยรุ่นขับ
รถเสียงดัง  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พบว่า ชุมชน

คัดเลือกปัญหาหนี้สิน เป็นปัญหาเร่งด่วนจึงได้จัดท า
โครงการที่สามารถสร้างรายได้ จ านวน 11 โครงการมี  
การจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม  มีกฎกติกาและ
การสร้างแผนการผลิตและการตลาดท่ีชัดเจน มีการ
ค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและประเมินสถานทางการเงินของ
กลุ่มมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการขอ อย. 
น าสู่การสร้างกลุ่มอาชีพท่ีเกิดจากความต้องการและ
สามารถท่ีแท้จริงของชุมชน 

3. แนวทางส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
เกษตรกรจากแผนยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวฯ พบว่าการส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ 
การจัดประชุมช้ีแจงโครงการ, ประชาสัมพันธ์โครงการ,
ศึกษาดูงาน 

การวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า  กระบวนการดังกล่าว
เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท าให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการคิดการท างานอย่างเป็นระบบมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนเกิดการยอมรับสภาพปัญหาในชุมชนและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดการเรียนรู้ในการ
วางแผนพัฒนาโครงการการเขียนโครงการเพื่อขอ
งบประมาณจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯหรือขอ
ความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกต่างๆได้ ท้ังนี้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดประสบการณ์ที่
สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพได้
อย่างเข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
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ABSTRACT 
The purpose of this community action 

research (CAR) was to study community 
participation toward community capability and 
occupation groups development for being a strong 
and sustainable community. The conceptual 
frameworks were community capability, community 
participation and participatory rural appraisal (PRA).  
The data was collected from observation, recording 
community operation and interviewing the 
participants during one year of the study. 

 
The findings were as follows: 
1. The community context study for a 

strong and capable community indicated that 
the community retained good relationship, and 
a good culture and custom, the local wisdoms, a 
capable leader and problem solving by local 
people.  There are plenty of resources in the 
community; toward community capability and 
occupation groups development leading to 
participate in finding an appropriate problem 
solving and guidelines.  These lead to make a 
community planning and solve the problems 
appropriately. 

2. The study of community 
development  toward community economy and 
occupation groups development containing 
through 3 phases was 1) a common goal by 
community meeting was a well-being and moral 
community 2) contribution of structure with 
basic mechanism to develop a learning 
community and 3) making a community action 
plane to develop community capability and 
occupation groups 

3. The promotion and development of farmers 
were based on the family’s bond of love 
strategic. 

The study found that the processes of 
research could create people’s participation and 
the participants couldwork systematicallyin 
order to analyze problems and community’s 
need.  The people were capable to realize the 
community’s problems and found out the 
problem solving strategies.  Learning process was 
also applied to develop the projects as well as 
to write the project.  People’s participation 
contributes the experience leading to develop a 
strong and sustainable community in the future. 

 
1. ค าน า 

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ท าให้ทุก
ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา
จะต้องตระหนักถึงทิศทางการสร้างมั่นคงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
คนให้มีความรู้ความสามารถและตอบสนองต่อการพัฒนา
ในทุกมิติของประเทศได้  จึงเป็นเรื่องยากส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาที่ต้องเผชิญกับแรงปะทะจากกระแสหลัก   
ท าให้ต้องพึ่งพากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจนไม่อาจตัดท่อ
น้ าเลี้ยงดังกล่าวได้  ทั้งๆที่ประเทศต่างๆ นั้น มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศที่ดีอยู่แล้ว  จึงเกิดค าถามตามว่า
ท าไมต้องพึ่งพาอาศัยการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
มหาอ านาจเพียงอย่างเดียว  การพัฒนาประเทศใน
รูปแบบผลักดันจากภายในจะเป็นแรงระเบิดที่ท าให้ทุก
ประเทศเข้าถึงวัฒนธรรมเดิมของคนในประเทศ เข้าใจต่อ
ปัญหาและความต้องการของคนในประเทศ  ซึ่งจะน าพาสู่
การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศได้ยาวนานกว่า
การวิ่ งตามกระแสหลักที่ ไม่สามารถจะตามกลุ่มที่มี
ทรัพยากรและเป็นผู้ควบคุมกระแสหลักได้   

ส าหรับประ เทศ ไทยนั้ นสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
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ไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์
ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน
เพิ่มขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหาร
ภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอย
ของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนที่มี
อยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากระบวน การพัฒนา 
ศักยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่ม
อาชีพ: กรณีศึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯบ้าน
นาดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัด
อุดรธานีเพื่อเข้าถึงความต้องการของคนในชุมชน กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร องค์กรชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รับรู้ 
และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรหัตถกรรมการด าเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
การเกษตรและครอบครัว เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  สามารถพึ่งพา
ตนเองซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจคือบ้านนาดี-สร้างบง 
ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีโดยใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็น
เครื่องมือในศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ
Community Action Research (CAR) เป็นกระบวนการ 
พัฒนาให้คนในชุมชนมาเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
(Collaborative Knowledge Creation) โดยผ่าน

กิจกรรมหลัก 3 ประการคือการวิจัย(Research)                
การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) และการปฏิบัติ
จริง (Practice) ซ่ึงแบบแผนของกิจกรรมดังกล่าวเป็น
กระบวนการด าเนินงานแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน ด้านลักษณะทาง
กายภาพ  สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการในชุมชน เขตพื้นที่โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ บ้านนาดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุม
ภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
 2. ศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯบ้านนาดี-สร้างบง  
ต าบลผาสุก  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและกลุ่มอาชีพ  ในเขตพื้นที่โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวฯบ้านนาดี-สร้างบง  ต าบลผาสุก  อ าเภอกุม
ภวาปีจังหวัดอุดรธานี 
 
3. วิธีการศึกษาและด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลทั่วไปของชุมชน คือ สมาชิกใน
ชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

3.1.2 ผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในส่วนการปฏิบัติการผู้วิจัยได้
ก าหนดการท างานร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ ผู้วิจัย (Researcher) 
ชุมชนนักปฏิบัติ/ผู้น าชุมชน (Practitioner) ประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และประธาน
กลุ่มเยาวชน ส่วนตัวแทนภาครัฐที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา 
(Consultant) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้า 
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ที่เคหะเกษตรในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยผ่านกิจกรรมที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) การวิจัย 
(Research) 2) การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) 
3) การปฏิบัติจริง (Practice) เพื่อพัฒนาให้ชุมชนบ้านนา
ดี-สร้างบงไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งใน 6 มิติ  คือ           
ด้านกายภาพของชุมชนด้านสั งคม ด้ านเศรษฐกิจ              
ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริหารจัดการ  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
เครื่องมือที่ส าคัญต่อการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 

ประกอบไปด้วย 
3.2.1 แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้

เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยจะน ามาบันทึกข้อมูลใน
สมุดบันทึกของตนเองเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติความ
เป็นมาของหมู่บ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเช่ือ และการด าเนินชีวิตในอดีต รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การสังเกต การ
ประชุม การสนทนากลุ่มและการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ  

3.2.2 เครื่องบันทึกเสียง ใช้ขณะบันทึกการ
สนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะขออนุญาต
จากกลุ่มก่อน ซึ่ งจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลสามารถ
ตรวจสอบกับสิ่งท่ีได้บันทึกและข้อมูลซึ่งตกหล่นได้ 

3.2.3 กล้องถ่ายรูป โดยบันทึกภาพปรากฏการณ์ 
ต่างๆ ในชุมชนทั้งบุคคลและสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ  
 3.3 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการศึกษา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี ้

1) เตรียมหัวข้อและสังเคราะห์ข้อมูลแนวความ 
คิดจากเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อม 

2) เข้าพบผู้น าชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยและขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวม 

3) การเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต และการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยด าเนินการด้วย
ตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
เนื่องจากพื้นที่ที่ท าการศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยมีความ
สนใจ ประกอบกับผู้วิจัยได้เคยมีกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในชุมชน  

3.3.2. การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหัวข้อในการสนทนาเพื่อให้
เกิดการเช่ือมโยงเนื้อหาและความราบรื่นในกระบวนการ
กลุ่ม เช่น ข้อมูลด้านภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ
หมู่บ้าน ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ การมีส่วนร่วม 
เป็นต้น การสนทนาเป็นพลวัตของกลุ่ม (GroupDynamic) 
จ านวนกลุ่มละประมาณ 4 – 6คน โดยแบ่งการสนทนา
เป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้น าชุมชน อบต. และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 2) กลุ่มหนุ่มสาว 3) กลุ่มแม่บ้าน 
4) กลุ่มผู้สูงอายุและ 5) กลุ่มประชาชนในชุมชน  

3.3.3.การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Research) 

3.3.3.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับ
ชาวบ้านทุกกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยแบบไม่เป็นทางการ แต่สามารถปรับเปลี่ยน
เพิ่มลดประเด็นไปตามสถานการณ์ แต่ให้อยู่ในขอบเขต
ของการวิจัย  

3.3.3.2 การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือ
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของค าถามที่แน่นอนเพื่อให้
ได้ ข้ อมู ลส่ วนตั ว  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของกลุ่ ม เป้ าหมาย 
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนโดยก าหนดประเด็นค าถาม
ต่างๆไว้เพื่อความสะดวกในการติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูล 

3.3.3.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม เป็นการสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชนในทุกด้านที่
ต้องการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมหรือ
พิธีกรรมต่างๆในชุมชน เช่น การประชุมประจ าเดือนของ
หมู่บ้าน งานศพ งานแต่งงาน งานประจ าปีของหมู่บ้ าน
การประ ชุมกลุ่ ม ร ะดมความคิ ด เ ห็ น แลก เปลี่ ย น
ประสบการณ์ สรุปบทเรียน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
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3.3.4 การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (PRA) 
3.3.4.1 การ เดิ นส า รวจ  เพื่ อศึ กษาข้ อมู ล

ทางด้านกายภาพ และข้อมูลทั่วไปของชุมชน โดยมี
ผู้ ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สู งอายุ  อสม.  และประธานกลุ่ ม
เกษตรกร เป็นผู้เดินส ารวจร่วมกันในช่วงกลางวันและตอน
เ ย็ น ใ กล้ ค่ า  เ พื่ อ ร วบร วมข้ อมู ลที่ ส า คั ญทั้ ง ด้ า น
สภาพแวดล้อม สภาพบ้านเรือนแหล่งประโยชน์ต่างๆ 
รวมทั้งสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคด้วย และได้เห็นถึงวิถี
ชีวิตและกิจกรรมของชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนี้ 
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลส าหรับการเตรียมการเก็บข้อมูลด้วยด้วยวิธี
อื่นๆ โดยเฉพาะการเตรียมประเด็นค าถามที่ต้องการจะ
ศึกษาได้อย่างครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็ใช้ข้อมูล
ส าหรับการเลือกกลุ่มที่จะเข้าร่วมท าแผนปฏิบัติการชุมชน
ด้วย 

3.3.4.2 การมองเป้าหมายร่วมกัน (Guiding 
Ideas) โดยด าเนินการขออนุญาตจากผู้น าชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้าน) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการวิจัย 
เพื่อขอความเห็นชอบจากชุมชน ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน ความชัดเจนใน
ประเด็นเก่ียวกับหลักการ เป้าหมาย และแนวทางในการ
ท างาน เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  และพัฒนา
ศักยภาพชุมชนไปสู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

3.3.4.3 ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ร่ ว ม กั น 
(Collaborative Projects) ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้ง 3 ฝ่าย
ร่วมจัดท าโครงการร่วมกันในทุกขั้นตอน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การวางแผน 
การท าแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การด าเนินการ และ
การประเมินผลการด าเนินการหรือการสรุปบทเรียน
ร่วมกัน 

3.4 การตรวจสอบข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและ

ครอบคลุมตามประเด็นที่ ต้องการศึกษาแล้วมีการ
ตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยพร้อมๆ โดยใช้วิ ธีการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า(Triangulation Methods) คือ 

 
 
 

3.4.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
บุคคลที่ต่างกัน คือ การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลบุคคล ที่
ใช้ให้หลากหลายออกไปโดยถามค าถามเดียวกันกับคน
หลายๆ คนเพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ได้จากแต่ละคนเป็น
อย่างไรบ้าง สอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร เพราะอะไร 

3.4.2 การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ต่างกัน 
ได้แก่ มีการเปลี่ยนสถานที่ที่ได้ข้อมูลเรื่องเดียวกันโดย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวจากหลายๆ สถานที่ แล้วน า
ข้อมูลมาตรวจสอบดูว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  

3.4.3 การตรวจสอบข้อมูลในเวลาที่ต่างกัน 
ได้แก่ การเปลี่ยนช่วงเวลาที่จะได้รับข้อมูลโดยเก็บข้อมูล
ในเรื่องเดียวกันต่างกันที่เวลา มีข้อมูลเหมือนกันขัดแย้ง
กันอย่างไร เพราะอะไร 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังการได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และตรวจสอบ

ข้อมูลอย่างละเอียด ผู้วิจัยจะด าเนินการแยกให้เป็น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล ตามกรอบ
แนวคิดที่ตั้งไว้ในประเด็นเนื้อหาต่างๆ ดังนี ้

3.5.1 วิเคราะห์บริบททางกายภาพของชุมชน 
3.5.2 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ชุมชนที่เกิดจาก

พื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
3.5.3 วิเคราะห์ปัจจัย/เง่ือนไขปรากฏการณ์ที่

ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนของชุมชน และปัจจัย/เง่ือนไขที่
จะเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนและเพื่อสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

3.5.4 วิ เคราะห์รูปแบบและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม 

3.5.5 วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า / อุ ป ส ร ร ค ที่ มี ต่ อ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ วิ จัย ได้ วิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้มาอย่ างต่อ เนื่ องและ
ตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ ได้มานั้นครบถ้วน น่าเ ช่ือถือ            
หากพบข้อมูลที่ขาดความเช่ือถือหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้
เข้าไปตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลใหม่ และตรวจสอบ
วิเคราะห์ใหม่ จนกระทั่งมีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้จึง
สรุปผลและเขียนรายงานโดยใช้วิธีการเชิงบรรยาย 
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4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
สรุปผล 

4.1 บริบทของชุมชนที่เอื้อให้ชุมชนเขม้แข็ง
และมีศักยภาพ 

ชุมชนบ้านนาดี-สร้างบงถึงแม้จะเป็นชุมชน
ขนาดเล็กแต่มีทุนทางสังคมค่อนข้างมากตั้งแต่ทุนทาง
กายภาพที่มีการปลูกสร้างบ้านเรียงรายตามเส้นทางของ
ถนนท าให้อากาศปลอดโปร่งมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัด
แบ่งเป็นกลุ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในระบบเครือญาติ
ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกเรื่องทั้งเรื่อง
ความปลอดภัยของทรัพย์สินการท างานประกอบอาชีพ
หรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยต่างๆทุนทางเศรษฐกิจที่มี
ทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าสตัว์น้ ามากมายท าให้สามารถท ามา
หาเลี้ยงชีพได้ไม่ล าบากการท างานก็มีการรวมกลุ่มกันตาม
ธรรมชาติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นการลงแขกการ
ใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกันแทนเงินมีการรวมกันอย่างเข้มแข็ง
ทั้งกลุ่มเฉพาะกิจและกลุ่มที่ท างานอย่างต่อเนื่องเช่นกลุ่ม
แม่บ้านกลุ่มอสม. เป็นต้นที่ท าให้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นใน
ชุมชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นพลังส าคัญที่ผลักดัน
ให้การพัฒนาชุมชนและการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆสามารถด าเนินสืบต่อไปได้นอกจากนี้ชุมชนยังมีผู้น า
ที่ดีมีความเสียสละมีเมตตาและมีคุณธรรมทั้งผู้น าที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการมีวัฒนธรรมชุมชนในการอยู่
ร่วมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นมีการตักเตือน
มีการเก็บเงินถ้าหากขาดการประชุมหรือไม่สามารถมา
ร่วมงานพัฒนาหมู่บ้านได้เป็นต้น 

4.2 ศึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ 

4.2.1 การมองเป้าหมายร่วมกัน เป็นการสร้าง
ความชัดเจนของหลักการเป้าหมายและแนวทางในการ
ท างานเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
ชุมชนนักปฏิบัติและตัวแทนจากภาครัฐ 

1) การจัดประชุมชาวบ้านมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 60 คนเป็นตัวแทนของแต่ละครัวเรือน 
กลุ่มในชุมชนและตัวแทนจากภาครัฐคือเคหะเกษตร
องค์การบริหารส่วนต าบลผาสุกเข้าร่วมประชุมที่ประชุม
เข้าใจถึงหลักการเหตุผลและแนวทางในการด าเนินงาน

เป็นอย่างดีมีการจัดตั้งคณะท างานขึ้นประกอบด้วยผู้วิจัย
และเคหะเกษตรเป็นที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน
หมู่บ้านจ านวน10 คน 

2) กิจกรรมสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ร่วมกันเป็นกิจกรรมที่เปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระมีการพูดคุยถกเถียงกันเพื่อรวบรวมแนวคิด
ความเข้าใจและสร้างเป้าหมายแนวทางการพัฒนาให้ไปใน
ทิศทางเดียวกันการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการแสดง
ความเห็นอย่างกว้างขวางทุกคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ผลการระดมความคิดเห็นสรุปได้ว่าวิสัยทัศน์ของชุมชนคือ
กินดีอยู่ดีมีเฮี่ยวมีแฮงมีศีลมีธรรม1 ) กินดีคือการที่
ชาวบ้านทุกคนมีอาหารการกินที่ดีมีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย2 ) อยู่ดีคือมีบ้านเป็นของตัวเองที่มั่นคง
บ้านเมืองสงบปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีกลิ่นขี้หมู
ไม่มีขยะ 3) มีเฮี่ยวมีแฮงคือสุขภาพสมบูรณ์แข็งไม่เจ็บไข้
ได้ป่วยสามารถออกไปท างานได้หมู่บ้านสะอาดปลอดจาก
สารพิษตกค้าง 4) มีศีลมีธรรมคือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เข้าวัดวัดฟัง
ธรรมในวันศีลวันพระมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ต่างๆโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา 

3) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่
ประชุมได้อภิปรายร่วมกันและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ว่าปัจจุบันหมู่บ้านนาดี-สร้างบงเป็นอย่างไรมี
การเติบโตพัฒนามาอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่
เอื้ออ านวยให้เกิดการพัฒนาในการจะน าชุมชนไปสู่การ
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งตามเป้าหมายที่วางไว้ได้บ้าง 

4) กระบวนการค้นหาปัญหาและจัดล าดบั
ความส าคัญของปัญหาในที่ประชุมได้ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม(PRA) สรุปปัญหาของ
ชุมชนได้ทั้ง 13 ปัญหาได้แก่ 1) ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้
น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในบ้านท าให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 
2) ต้นทุนการเกษตรมีราคาแพงแต่ผลผลิตทางการเกษตร
มีราคาต่ า 3) น้ าที่ใช้ส าหรับการเกษตรในฤดูแล้งไม่
เพียงพอ 4) ไม่มีลานตากผลผลิตทางการเกษตร 5) 
หมู่บ้านไม่มีอาคารเอนกประสงค์เพื่อท ากิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 6) ปัญหาที่ท ากินและที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยังไม่มี
เอกสิทธิ์ที่ถูกต้อง 7) ไม่มีสนามเด็กเล่นไม่มีลานกีฬา
ส าหรับวัยรุ่น 8) ในหมู่บ้านไม่มีที่ทิ้งขยะ 9) มีกลิ่นเหม็น



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

51

จากขี้หมู 10) สถานีอนามัยอยู่ไกลชาวบ้านเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังมากขึ้น 11) ถนนบางเส้นในหมู่บ้านยังไม่ดีเป็น
หลุมเป็นบ่อ 12) ประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างของชุมชน
เลือนหายไปเนื่องจากไม่มีการสืบทอดเยาวชนรุ่นใหม่ไม่
สนใจรักษา 13) ไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง 

 

ตารางที่ 1 ปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วน 5 ปัญหาแรกในการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน 
 

 4.2.2 การสร้างโครงสร้าง/กลไกพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

เป็นขั้นตอนศึกษาถึงปัจจัยเง่ือนไขต่างๆที่จะ
เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาชุมชนบ้านนาดี-สร้างบงให้
เป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ 

1) กิจกรรมการเดินส ารวจเป็นกิจกรรมที่
ผู้วิจัยและชุมชนนักปฏิบัติได้เข้าไปส ารวจในชุมชนร่วมกับ
การท าแผนที่ชุมชนด้วยเพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนา ชุ มชน ได้ แ ก่ ส ภ า พบ้ าน เ รื อนสิ่ ง แ วดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและกลุ่มองค์กรต่างๆทุนทางสังคมที่มี
ในชุมชนผลการเดินส ารวจสามารถสรุปได้ว่าชุมชนบ้านนา
ดี-สร้างบงมีลักษณะสภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านที่
สร้างจากไม้คงทนถาวรสภาพบ้านตั้งเรียงรายตามถนนไม่
แออัดอากาศโปร่งถ่ายเทสะดวก มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ทั้งป่าไม้แม่น้ าสตัว์ป่ามีแหล่งใหป้ระโยชน์ในชุมชน
ได้แก่วัดศาลาเอนกประสงค์ที่อ่านหนังสือพิมพ์หอกระจาย
ข่าวมียุ้งฉางประจ าหมู่บ้านมีกลุ่มต่างๆในชุมชนเป็นสิ่ง
สนับสนุนที่ส าคัญที่ช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่
มั่นคงและยั่งยืนได้ 

2) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ค้นหากลไกพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้การ
ประชุมได้น าสถานการณท์ี่เกิดขึ้นในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการประชุมครั้งก่อนที่มีการค้นหา
ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาข้อมูลที่ได้จาก
การเดินส ารวจถึงแหล่งประโยชน์ต่างๆที่ชุมชนมีอยู่หลัง
จากนั้นให้กลุ่มช่วยกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนและช่วยกัน
พิจารณาศักยภาพของตนเอง สรุปได้ว่าชุมชนที่เข้มแข็งคือ
การกินดีอยู่ดีมีเฮี่ยวมีแฮงมีศีลมีธรรมจุดแข็ง คือ เรื่องการ
มีผู้น าที่ดีมีความเสียสละมีความเมตตามีคุณธรรมมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ เกษตรกรมีกลุ่มองค์กรต่างๆที่รวมตัว
กันทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบที่มีหน้าที่ชัดเจนเป็นกลุ่ม
ส าคัญที่ช่วยท ากิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดีมีวัดไว้ส าหรับท านุบ ารุงจิตใจ  

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ปัญหา สาเหตุ 
 

แนวทางแก้ไข 
 

1 ปัญหา
หนี้สิน 

1. ภัยธรรมชาต ิ
2. ปริมาณผลผลติ

ตกต่ า 
3. รายจ่ายเพิม่ขึ้น 

1. ลดละเลิกอบายมุข 
2. ท าบัญชีครัวเรือน 
3. ท ากินเอง ใช้เอง 
4. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ 
5.จัดอบรมให้ความรู้

อาชีพ 
2 ปัญหา

ที่ดินท า
การเกษ
ตรเสื่อม
คุณภาพ 

ใช้สารเคมเีป็น
เวลานาน 

1. ลดการใช้สารเคม ี
2. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
3.ปลูกพืชตระกลูถั่ว 
4. ปลูกพืชหมุนเวียน 

3 ปัญหา
ด้าน
การศึกษ
า 

1. จ่ายค่าอุปกรณ์
การเรยีนเพิ่ม 

2. ผู้ปกครอง
ยากจน 

1. ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ 
2. ขอทุนการศึกษา 

4 ปัญหา
ขยะ 

1. มีที่ท้ิงขยะน้อย 
2. ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี

เป็นทาง 

1. หาที่ท้ิงขยะที่
เหมาะสม 

2. สร้างเตาเผาขยะใน
ครัวเรือน 

5 ปัญหา
น้ าเพื่อ
การ
อุปโภค
บริโภค 

1. ขาด
งบประมาณ 

2. ขาดอุปกรณ์
เพื่อผลิตน้ า
สะอาด 

1. ของบประมาณ 
2. สร้างโรงงานผลิตน้ า

ดื่ม 
หรือแท้งน้ าในหมู่บ้าน 
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ส่วนจุดอ่อนของชุมชน คือ ผู้ใหญ่เป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กในการดื่มสุราเด็กเยาวชนขับรถเสียง
ดังไม่มี เ งินทุนในการประกอบอาชีพการศึกษาน้อย
สิ่งแวดล้อมไม่ดี เหม็นกลิ่นขี้หมูหลังจากนั้นชุมชนได้
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชน มีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคลและมีการ
ประชุมกลุ่มย่อยน าไปสู่การท าโครงการร่วมกันอย่าง
จริงจังและพร้อมเพรียง 

4.2.3 การท าโครงการร่วมกัน 
1) จากการที่ชุมชนมีการคิดวิเคราะห์

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาความเป็นไปได้ของ
โครงการแล้วชุมชนจึงตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โดย
เลือกปัญหาหนี้สิน เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข จึงได้
จัดท าโครงการที่สามารถท าได้จ านวน 11 โครงการ ได้แก่ 
1) กิจกรรมการผลิตน้ ายาล้างจาน 2) กิจกรรมการท าไม้
กวาด3) กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรือน4) กิจกรรมการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษ5) กิจกรรมการออมทรัพย์ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (วันละ 3 บาท/ครัวเรือน)6) 
กิจกรรมการท าขนมทองพับ7) กิจกรรมการท าน้ าพริก8) 
กิจกรรมการท าขนมไทย9) กิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง10) 
กิจกรรมแปรรูปเสื่อกก11) กลุ่มปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว 

2) การจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนบ้านนา
ดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีจาก
การประชุมเพื่อการก าหนดวิสัยทัศน์ของชุมชนการ
วิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของชุมชนท าให้
สามารถก าหนดโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชน
และกลุ่มชุมชน  โดยการสร้างรายได้จากกลุ่ม 

อาชีพ 11 โครงการพร้อมหาแนวทาง
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพทั้งจากโครงการ
สายใยรักฯ และความต้องการของชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการศึกษากิจกรรมที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ด้านกลุ่มอาชีพ  ท าให้ เห็นผลการขับเคลื่อน
กระบวนการกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่เข้มแข็งและมีแนวโน้ม
จะยั่งยืนในอนาคต  ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 ) กฎระเบียบกติกาของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรนาดี – สร้างบงมีดังนี้  1)  สมาชิกให้ถือหุ้นคน
ละ  1  หุ้น (แต่ละกิจกรรมสมาชิกทุกคนมีหุ้น1 หุ้น)             

2)   สมาชิกร่ วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทุกกิจกรรม                       
3)  คณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งคราวละ  2  ปี                  
4)  การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของ
สมาชิกทั้งหมด 5)  การด าเนินการแต่ละกิจกรรมต้อง
เป็นไปตามมติเสียงข้างมาก 6) การเบิกจ่ายแต่ละครั้ง  
ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย  2  ใน  3  คน 7)  การ
แบ่งปันผลก าไร แต่ละกิจกรรมมีการแบ่งปันผลก าไรไม่
เหมือนกัน  ทุกกิจกรรมต้องมีการแบ่ง 10 - 50%เพื่อการ
กุศลและสาธารณะประโยชน์  พร้อมท้ังทุนส ารอง  5% 8)  
สมาชิกทุกคนต้องออมทรัพย์  อย่างน้อยเดือนละ  90 - 
100  บาท  ในกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 9)  แบ่งหน้าที่การ
ผลิตให้สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันผลิตสินค้าและช่วยกัน
จ าหน่ายสินค้า 

2.2) สถานะการเงินของกลุ่ม (เงินสด+
เงินทุนหมุนเวียน) และทรัพย์สินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นาดี-สร้างบง ในรอบ 2 ปี 

1)  กิจกรรมการท าไม้กวาด จ านวน 100,437  บาท 
2)  กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจานจ านวน 21,239 บาท 
3)  กิจกรรมการท าขนมทองพับจ านวน 43,349 บาท 
4)  กิจกรรมการปลูกผักปลอดภยัจากสารพิษ

จ านวน 4,800  บาท 
5)  กิจกรรมการออมทรัพย์ จ านวน 597,990  บาท 
6)  กิจกรรมการทอผ้าจ านวน  69,900  บาท 
7) กิจกรรมการท าน้ าพริก จ านวน 26,800  บาท 
8) กิจกรรมการเพาะเหด็จ านวน 12,302  บาท 
9) กิจกรรมการท าขนมไทย จ านวน 66,000 บาท 
10) กิจกรรมการแปรรูปเสื่อกกจ านวน 48,521 บาท 
11) กิจกรรมการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจ านวน

38,500  บาท 
รวมสถานะการเงิน (เงินสด+เงินทุนหมุนเวียน) จ านวน
ทั้งสิ้น 1,029,838  บาท 

2.3) ทรัพย์สินของกลุ่มประกอบด้วย    
1) โรงเรือนจ านวน 5 หลัง(โรงเรือนเพาะเห็ด 2 โรงเรือน, 
โรงเรือนไม้กวาด 1 โรงเรือน, โรงเรือนขนมทองพับ 1 
โรงเรือน, โรงเรือนน้ ายาล้างจาน 1 โรงเรือน)2) วัสดุ
อุปกรณ์งานครัวของแม่ครัวสายใยรักฯ เช่น เตาแก๊ส 2 หัว 
2 ชุด ชามถ้วยจานอย่างละ 500 ชุด หม้อใหญ่ หม้อหุง
ข้าวใหญ่ฯลฯ 3) วัสดุอุปกรณ์การทอผ้า เช่น กี่ 4 ตัวฟืม 
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กระสวย  ด้ายฝ้าย  สีย้อมผ้าฯลฯ4) วัสดุอุปกรณ์การท า
เสื่อกก  เช่น ฟืม ด้าย เส้นกก สีย้อม จักรอุตสาหกรรม 2 
ตัว กรรไกร อุปกรณ์การออกแบบต่างๆ5) วัสดุอุปกรณ์
ขนมทองพับ เช่นพิมพ์ขนมทองพับ จ านวน 8 ชุดชามผสม 
ถ้วยตวง ช้อนตวง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 6) วัสดุอุปกรณ์ขนม
ไทย เช่น เตาแก๊ส 2 หัว 1 ชุด  หม้อใบใหญ่ รังถึง พิมพ์
ขนมต่างๆ ถาดสี่เหลี่ยม จานชาม ช้อน  แก้วน้ า ชุดกาแฟ 
อย่างละ100 ชุด  รวมทรัพย์สินของกลุ่มเป็นมูลค่า
1,190,406 บาทรวมท้ัง 2 สถานะการเงิน (เงินทุนกลุ่ม+
ทรัพย์สินของกลุ่ม) 2,220,244 บาท(สองล้านสองแสน
สองหมื่นสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 

2.4) สถานภาพของกลุ่มอาชีพปัจจุบัน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาดี - สร้างบง  ได้ขอจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ.2548 ในช่ือ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรนาดี - สร้างบง”เมื่อวันที่  15 มกราคม 2549 
รหัสทะเบียน 4-41-04-13/1-0003 ได้มีการต่อทะเบียน
ทุกๆ ปี และได้เป็นวิสาหกิจชุมชน ระดับดีของอ าเภอกุม
ภวาปีจังหวัดอุดรธาน ี

2.5) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรนาดี-สร้างบง ได้รับมีดังนี้1) ไม้กวาด ได้ผ่าน
มาตรฐานของอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี(เอกสาร    
แนบท้าย)2) ขนมทองพับ  ได้ผ่านมาตรฐานขององค์การ
อาหารและยา  อย. ที่  41-2-03154-2-00013) น้ าพริก
ตาแดง ได้ผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยา อย.        
ที่  41-2-02954-2-0002 4)  น้ าพริกปลาร้าสุก ได้ผ่าน
มาตรฐานขององค์การอาหารและยา อย.ที่ 41-2-02954-
2-0001  

2.6 )  ด้านการตลาด ทุกกิจกรรมจะ
ด าเนินการคล้ายๆกัน คือ1)สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมด้าน
การตลาด ในการน าสินค้าไปจ าหน่ายท่ีต่างๆ2)สินค้าแต่
ละกิจกรรม  มีคณะกรรมการกลุ่มฯ เป็นผู้ประสานเพื่อ
จ าหน่ายในคราวเดียวกัน3)ให้เครดิตแก่ร้านค้าในการวาง
สินค้าจ าหน่าย4)มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับกลุ่มเครือข่าย
ภายในต าบล  อ าเภอและจังหวัด5)มีการพัฒนาสินค้าให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน6) สนับสนุน
ให้สมาชิกทุกคนเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าทุกกิจกรรม
ของกลุ่ม7) มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพสินค้า

ให้ดียิ่งขึ้น8) กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนสามารถเดินตลาด
ด้วยตนเอง9) มีขวัญก าลังใจแก่สมาชิกท่ีเดินตลาด โดยคิด
เป็นรายได้ให้แก่บุคคลนั้น 

2.7)   ด้ านการผลิตทุกกิจกรรมจะมี
เป้าหมายหรือแผนในการผลิตไว้แล้วทุกกิจกรรม ดังได้
แสดงไว้แต่ละกิจกรรมแล้ว ดังนี้1) การพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  ( สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ ต้องให้เหมาะสม 
ทันสมัย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน, แลกเปลี่ยน
สินค้ากับกลุ่มเครือข่ายให้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น, มีการ
ประชาสั มพันธ์ ให้ มากขึ้ น  เ ช่น  แผ่นพับ  สื่ อวิ ทยุ           
หอกระจายข่าว,  พัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพและมี
มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานองค์กรให้มากขึ้น, น า
ข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคมาด าเนินการปรับปรุงสินค้าให้ดี
ยิ่งขึ้น2) พัฒนาสมาชิก (ให้แต่ละกิจกรรม มีการประชุม
เป็นประจ า 2 เดือน/ครั้ง และให้โอกาสสมาชิกแสดงความ
คิดเห็นโดยการใช้มติเสียงข้างมากตัดสินในการปฏิบัติงาน, 
ให้มีการศึกษาดูงานพ้ืนท่ีที่ประสบความส าเร็จ เพื่อกระตุ้น
ให้สมาชิกน ามาปรับใช้ในชุมชนของตนเอง    

3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
อาชีพเกษตรกรจากแผนยุทธศาสตร์โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ และกระบวนการมีส่วนร่วมในเวที
ประชาคมหมู่บ้านนาดี-สร้างบง  ต าบลผาสุก  อ าเภอกุม
ภวาปี  จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย1) การส่งเสริมและ
พัฒนาโดยใช้กระบวนการ(การจัดประชุมช้ีแจงโครงการ, 
ประชาสัมพันธ์โครงการ,ศึกษาดูงาน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มอาชีพ2)ส่งเสริมและพัฒนาสถานท่ีส าหรับ
จัดท าเป็นศาลาเรียนรู้ภายในชุมชน3)จัดอบรม/สัมมนา/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี4) จัดอบรม/สัมมนากิจกรรมอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้5)จัดทัศนศึกษาดูงานด้านการผลิตพืช/
สัตว์ ด้านวิชาการ 6)สนับสนุนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ให้กับ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร7)การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกิจกรรมโครงการฯ8) ส่งเสริมและให้จัดท า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อจ าหน่ายอย่างมีคุณภาพ9)ส่งเสริม
และพัฒนาด้านการตลาดและไปร่วมแสดงและจ าหน่ายใน
งานเทศกาลต่างๆ ระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด หรือ
ประเทศ 
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5. อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษากระบวนการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมนและกลุ่ม
อาชีพ: กรณีศึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้าน
นาดี-สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัด
อุดรธานีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยศึกษาบริบทของชุมชนที่ เอื้อให้ ชุมชนเข็มแข็งมี
ศักยภาพและการด าเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และกลุ่มอาชีพในการเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่ งยืน 
ส าหรับบ้านนาดี-สร้างบงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความ
สามัคคีมีความรักใคร่เอื้ออาทรกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แบบเครือญาติมีทุนทางสังคมที่ดีท าให้การพัฒนาชุมชน
ไปสู่ ชุมชนน่าอยู่ จึ ง ได้ รับความร่ วมมือ เป็นอย่ างดี
สอดคล้องกับศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช (2552)ที่กล่าวว่า
เมืองน่าอยู่สามารถด าเนินการได้ดีที่สุดในพื้นที่ชุมชน
ขนาดเล็กการด าเนินงานได้ริเริ่มลงมือท าให้เมืองน่าอยู่
ด้วยการเร่ิมต้นจากโครงการขนาดเล็กๆง่ายๆและใช้
งบประมาณไม่มากเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้สึกของคนใน
ชุมชนที่สนองความต้องการการพัฒนาความน่าอยู่เป็นสิ่งที่
แต่ละชุมชนจะตัดสินเลือกด้วยตนเองดังนั้นจึงสามารถท า
ได้ ในทุกระดับและในทุกพื้นที่ตั้ งแต่ เมืองใหญ่จนถึง
หมู่บ้านหรือชุมชนเล็กๆเป็นเศรษฐกิจยังชีพและพึ่งพา
ตนเองมีวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ
ยังคงมีความเป็นชุมชนส่วนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
กลุ่มอาชีพสอดคล้องกับอานันท์กาญจนพันธุ์(2544)การ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดย
ผ่านกระบวนการต่างๆนั้นชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากเริม่ตัง้แต่การ
ก าหนดเป้ าหมายร่ วมกันการและการสืบสานทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาที่เป็นองค์รวมยึด
คนเป็นศูนย์กลางอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็น
รากฐานส าหรับการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
สอดคล้องกับเรื่ องที่ ผู้ วิจั ยได้ศึกษามาก่อนแล้วคือ               
ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ (2556) การมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนและกลุ่มอาชีพ ตามแผน
ยุทธศาสตร์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ บ้านนาดี-

สร้างบง ต าบลผาสุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีจากการ
วิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (PRA) ชุมชนต้องมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงชุมชนเป็นผู้คิดค้นหาปัญหาหาสาเหตุของ
ปัญหาก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาวางแผนและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนการมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาชนบทการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสร้าง
ความตระหนักสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับชุมชนมีสติใน
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสามารถ
ก าหนดวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตอนาคตของตนเองและชุมชน
ได้แต่จากการที่ชุมชนบ้านนาดี-สร้างบงได้มีโอกาสมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนและคอย
ช้ีแนะวิธีการต่างๆรวมทั้งสนับสนุนวิทยากรองค์ความรู ้จน
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการ
ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพตามความต้องการ
และวัตถุดิบที่มี ในชุมชน เรียนรู้การประชุมเพื่อวาง
แผนการผลิต การตลาด การของบประมาณและกฎระ
ระเบียบหรือกติการ่วมกันในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน

อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานราชการต่างๆใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้การท างานกับชุมชนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
และการปฏิบัติงานควรงดการสั่งการจากบนลงล่างเน้น
การท างานแนวราบประสานเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆใน
การท างาน 

2. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือการน า
นโยบายลงสู่การปฏิบัติควรสอบถามความเห็นของชุมชน
หรือจัดท าประชาคมก่อนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริงแล้วจึงน ามาพิจารณาด าเนินการ
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่น ามาใช้ตลอดจนใน
กระบวนการการจัดท าแผนควรส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม
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องค์กรชุมชนหรือประชาคมต่างๆรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ 

3. ควรส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ภาคประชาชนให้เป็นองค์กรส าคัญในการน าเสนอและ
ผลักดันนโยบายทางเลือกที่เป็นผลดีต่อคนในชุมชนเพื่อ
สร้างแผนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงความเข้มแข็งของชุมชนใน
การก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆภายใต้แนวคิดประชา
สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะด้วยชุมชนเองเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ 
พัฒนาศักยภาพชุมชนที่มีความต่างในลักษณะของขนาด
ชุมชนหรือในลักษณะชุมชนที่เหมือนหรือแตกต่างไปจาก
การวิจัยในครั้งน้ี 

3. ควรมีการศึกษามิติแนวความคิดที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ และทุนทางสังคม  เพื่อจะได้เข้าใจลึกซึ้งถึงข้อมูล
เชิงลึกของชุมชนต่อไปในอนาคต 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างย่ังยืน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
The Participatory Action Research Strategies to Develop and Manage a Network  

of CommunityEnterprises, Sustainable Tourism, Culture and Naturein  
the Lower Northeastern Part 1 of Thailand 

นางสาวอัจฉรา  หลาวทอง (Miss Atcharalaotong)* นางสาวภรณ ีหลาวทอง (Poraneeloatong)** 
 

*อาจารย ์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
**อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัยมี 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษา
สถานการณ์  ปัญหาและความต้องการการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว2) เพื่อศึกษาประเมิน
ศักยภาพและความเป็นไปได้การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติและ3) เพื่อ
จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและการ
จัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนของในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

สถานการณ์กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกค่อนข้างลดลงและมีจ านวน
น้อย สาเหตุเพราะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมี
จ านวนน้อยมากเฉลี่ยปีละไม่เกิน 1 – 2 หมู่คณะส่วนปัญหาการ
รวมกลุ่มฯมีระดับปัญหามาก ประกอบด้วย 3 อันดับแรกคือ 1) 
ด้านข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเครือข่าย 2) ด้านการขีด
ความสามารถทางการแข่งขันและช่องทางการตลาดและ3) ด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายจึงส่งผลต่อความต้องการ
รวมกลุ่มเครือข่ายอยู่ในระดับมาก โดยความต้องการโดยส่วน
ใหญ่คือ 1) ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วม 2) 
ด้านความตระหนักและความรับผิดชอบต่อกลุ่มชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม และ3) ความต้องการหลักด้านความ
ร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากร 
 การประเมินศักยภาพการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
อยู่ในระดับมาก 

การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 2556 – 
2559 มีทิศทางคือ 1) วิสัยทัศน์คือ “กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
การท่องเที่ ยวชุมชนเส้นทางวิ ถี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์                   
ภูมิปัญญาหัตถกรรมและเกษตรกรรม บนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติชุมชนนครชัยบุรินทร์” 2) เป้าประสงค์ 
โดยประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 2.1) เพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมาชิกเครือข่ายฯบนพื้นฐานการสร้างมูลค่าและคุณค่า
อย่างสมดุลและยั่งยืน 2.2) สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
อย่างยั่งยืน และ 2.3) วิสาหกิจชุมชนสมาชิกเกิดการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของตนเองอย่างสมดุลและยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและจัดการ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 
3.1) กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 3.2) ขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 3.3) ความร่วมมือ
และการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว
กับกลุ่มภาคีเครือข่ายในเขตกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 อนุภูมิภาคอื่นๆ ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
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ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว, การพัฒนาและการ
จัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว 
 

ABSTRACT 
There were three objectives of the 

study: 1) to study the situation, problems, and 
needs in cooperating tourism community 
enterprises; 2) to investigate and evaluate the 
potential and feasibility in cooperating 
community enterprises of cultural and natural 
tourism; and to make a master plan and action 
plan for the sustainable development and 
management of community enterprises of 
culture and naturein the lower northeastern 
part1 of Thailand. The study consisted of 
qualitative research by mean of participatory 
action research (PAR) with the technique of 
appreciation influence control (AIC), depth interviews 
and focus group, The  fifteen leading  and 
representative groups of community enterprises 
were conducted supported by the government or 
got standard of Thai home stay with purposive 
sampling. quantitative research cases with a 
random query quota for 75 leader and 
Representative members of the community 
enterprise management  and 15  relating network 
parties were involved in this study. The results of 
the study revealed that: 

The situation of tourism community 
enterprises affected the group assembly of 
communityenterprises, sustainable tourism, 
culture and naturein the lower northeastern 1 
part of Thailand. Most of them were confronted 
the lacking of customers because there is were 
not more than two groups of tourists come to 
the village. The problem of group assembly 
included in the first three aspects of 1) 
information technology of the community; 2) 

competency of competition and market channel; 
and 3) community enterprise management. 
These affected the needs for group assembly at 
significant level. Most of the needs were 1) goals 
and objectives for attending; 2) the awareness 
and responsibilities to the communities, society, 
and environment; and 3) the needs for 
cooperation and resources sharing, respectively. 

The potential evaluation of assembling 
communityenterprises, culture and naturein the 
lower northeastern part1 of Thailand was at 
ahigh level. 

The making of master plan and action 
plan for the development and management of 
communityenterprises, sustainable tourism, 
culture and naturein the lower northeastern 
part1 of Thailand of years 2013 – 2016 directed 
to 1) visions “tourism community enterprises on 
culture, ethnic, craft and agriculture with 
Nakhonchaiburin Community management.”, 2) 
Goals, which include of three major points as 2.1) 
adding the value of tourism goods and services 
of the community network based on 
sustainability and a strike of balance in price and 
value added., 2.2) creating occupation and 
income for the members of Nakhonchaiburin 
tourism community enterprises sustainably and 
2.3) the members of the community recovered 
and preserved their own local cultural wisdom 
and natural tourism resources equally and 
sustainably. 3) development and management 
strategy includes three main strategies, as 3.1) the 
community Enterprise group's cultural and natural., 
3.2) the competitive ability of the enterprise network 
community standards of cultural and nature tourism., 
3.3) the collaboration and connect communities to 
network with a group of network partners in the 
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northeast region in the lower two sub-regions, 
Neighboring countries and ASEAN countries. 
 
Key Words : The network of communityenterprises 
tourism, The develop and manage a network of 
community enterprises tourism. 
 

บทน า 
รัฐบาลก าหนดการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติที่

ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน อีกทั้งส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ก าหนด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 ที่มีการมุ่งเน้นการท างานแบบ
เครือข่ายร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการโดยชุมชนและเป็นการต่อยอดการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์จากภาครัฐ จึงต้องการศึกษาอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบในรูปแบบแผนการพัฒนาที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิผล และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคม
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและความต้องการการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว  
2. เพื่อประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้การรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 
3. เพื่อจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาและการ
จัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
วิธีการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยใช้
เทคนิคกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Appreciation Influence Control : AIC) และสัมภาษณ์
เชิงลึก สนทนากลุ่ม 

ร่วมกันกับผู้น ากลุ่มและตัวแทนสมาชิกกลุ่มโดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจงจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและหรือได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่เป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 จ านวน 15 กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนมีการวิจัยเชิง
ปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถามโดยสุ่มแบบโควต้าเพื่อประเมิน
จากผู้น า ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง จ านวน 
75 ราย และผู้บริหาร ตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 15 รายและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 
 
ผลการวิจัย 

การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการด าเนินการ
และพัฒนาในการให้บริการทางการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและ
หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งปัจจุบันมีจ านวน
สมาชิกค่อนข้างลดลงและมีจ านวนน้อยโดยเฉลี่ยเหลือ
ด าเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละ 10 – 15 คน จากเดิม 30 
–40 คน สาเหตุเพราะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมี
จ านวนน้อยมากเฉลี่ยปีละไม่เกิน 1 – 2 หมู่คณะ ยกเว้น
กลุ่มหมู่บ้านบุไทร กลุ่มโคกเมือง กลุ่มหนองบัว กลุ่มท่า
สว่าง กลุ่มบ้านต้อน เป็นต้น เพราะกลุ่มเหล่านี้ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทางการท่องเที่ยวและท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ทั้งที่มีศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของการบริหารจัดการเพื่อการ
น าเสนอสินค้าและบริการ และหรืออุปสรรคด้านกลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวท่ีมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนค่อนข้าง
มีขนาดเล็กและนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ค่อนข้าง
น้อย 
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ส่วนปัญหาการรวมกลุ่มเครือข่ายฯมีระดับปัญหา
มาก ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลต่อความส าเร็จใน
การรวมกลุ่มเครือข่ายฯ หรือต้องได้รับการพัฒนาเป็น 3
อันดับแรกคือ 1) ด้านข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเครือข่าย2) 
ด้านการขีดความสามารถทางการแข่งขันและช่องทางการตลาด
และ3) ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายและกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวจังหวัดที่มีปัญหาโดย
ภาพรวมมาก ซึ่งมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนล่าง 1 คือ จังหวัดชัยภูมิ รองลงมาคือจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ตามล าดับ ซึ่ง
มีประเด็นปัญหาคล้ายคลึงกัน เพราะโดยส่วนใหญ่มีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวในระดับเดียวกัน และควรเน้นแผนการ
พัฒนาและจัดการ 3 แผนหลัก คือ แผนการสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มเครือข่าย แผนการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันและช่องทางการตลาด และ
แผนการพัฒนา การบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็ง 
เป็นต้น 

โดยความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ มีระดับความ
ต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวฯ อยู่
ในระดับมาก ซึ่งเป็นประเด็นความต้องการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวฯ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การรวมกลุ่มเครือข่ายฯ อันดับแรกคือ ด้านเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมในประเด็นความต้องการย่อยของ
การรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมากท่ีสุดคือ การได้โอกาส
ทางการตลาด เพิ่มยอดขายของกลุ่มรองลงมาคือ ด้าน
ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อกลุ่มชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม ในประเด็นความต้องการย่ อยของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมากที่สุดคือ การได้พัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่ และความต้องการหลักด้านความร่วมมือและการ
แบ่งปันทรัพยากร ในประเด็นความต้องการย่อยของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมากคือ การร่วมมือแลกเปลี่ยน
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครือข่าย เป็นต้น โดย
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวรายจังหวัดทุก
จังหวัดมีความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน และกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวที่มีความต้องการมาก
ที่สุดคือ กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์  รองลงมาคือ กลุ่มจังหวัด

นครราชสีมา กลุ่มจังหวัดชัยภูมิและกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นต้น 

การประเมินศักยภาพการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นประเด็นศักยภาพหลักของวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวต่อการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ อันดับแรกคือ ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการบุคลากร ด้านกายภาพ และด้าน
การตลาด ตามล าดับ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดที่มีศักยภาพกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวส่งผลต่อศักยภาพการรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1 มากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
สุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนการประเมินความเป็นไปได้ของ
การรวมกลุ่มฯในระดับมาก และมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ส่งผล
ต่อความต้องการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่คือ 1) 
ความส าเร็จและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 2) การ
รวบรวมสมาชิกและการจัดตั้งกลุ่ม และ3) การสร้างความ
เข้มแข็งของการรวมกลุ่ม ตามล าดับ 

การจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืนในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี 2556 – 2559 
มีทิศทางคือ 1) วิสัยทัศน์คือ “กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางวิถีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา
หัตถกรรมและเกษตรกรรม บนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติชุมชนนครชัยบุรินทร์” 2) เป้าประสงค์ โดย
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 2.1) เพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมาชิก
เครือข่ายฯบนพ้ืนฐานการสร้างมูลค่าและคุณค่าอย่างสมดุล
และยั่งยืน 2.2) สร้างอาชีพและรายได้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์อย่างยั่งยืน และ
2.3) วิสาหกิจชุมชนสมาชิกเกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ตนเองอย่างสมดุลและยั่งยืน3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดการ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 3.1) การ
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จัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติประกอบด้วยกลยุทธ์หลักและโครงการ
คือ 3.1.1) กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์การรวมกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ได้แก่ (1) โครงการ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
“การท่องเที่ยวชุมชนนครชัยบุรินทร์” สัญจรของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (2) โครงการพัฒนา
ความรู้การจัดการกลุ่มเครือข่ายและการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 3.1.2) กลยุทธ์การสร้าง
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
ได้แก่ (1) โครงการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
ชุมชนในรูปแบบองค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ (2) โครงการการ
จัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด (3) 
โครงการการจัดตั้งกองทุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ 3.1.3) กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัย
บุรินทร์อย่างยั่งยืนได้แก่ (1) โครงการการจัดท าบันทึก
ความตกลงและความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (2) โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายระดับชุมชนและระดับจังหวัดอย่าง
เป็นทางการ 3.2) ขีดความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามมาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติประกอบด้วยกลยุทธ์
หลักและโครงการคือ 3.2.1) กลยุทธ์การสร้างมาตรฐาน
สินค้าและบริการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนคร
ชัยบุรินทร์ร่วมกันได้แก่ (1) โครงการพัฒนามาตรฐาน
สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ (2) โครงการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ (3) โครงการพัฒนา
มาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยวบนฐานความยั่งยืนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนครชัยบุรินทร์ (4) โครงการ
ประเมินการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในระดับจังหวัดและ           
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 3.2.2) กลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนครชัยบุรินทร์ได้แก่ (1) โครงการ
พัฒนานวัตกรรมเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนนคร
ชัยบุรินทร์ (2) โครงการสร้างต่อยอดภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม หัตถกรรมและเกษตรกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ของฝาก
ของที่ระลึก 3.2.3) กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนครชัยบุรินทร์
ได้แก่ (1) โครงการการบูรณาการตลาดสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวชุมชนนครชัยบุรินทร์ (2) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ (3) 
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดสินค้า
และบริการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์3.3) ความร่วมมือและการเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวกับกลุ่มภาคีเครือข่ายในเขต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อนุภูมิภาคอื่นๆ 
ประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียนประกอบด้วยกลยุทธ์
หลักและโครงการคือ3.3.1) กลยุทธ์การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขันสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาทักษะการจัดการสินค้าและ
บริการทางการท่องเที่ยวชุมชนนครชัยบุรินทร์สู่อาเซียน 
(2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวชุมชนนครชัย
บุรินทร์สู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน
3.3.2) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการ
ตลาดกับกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ระดับกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียงและระดับประเทศอย่างความยั่งยืนได้แก่ (1) 
โครงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนนครชัยบุรินทร์กับกลุ่ม
เครือข่ายท่องเที่ยวระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง 
ระดับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน(2) โครงการ
จัดท าบันทึกความตกลงและความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์กับกลุ่มเครือข่าย
ท่องเที่ ยวระดับจั งหวัด ระดับกลุ่ มจั งหวัด ใกล้ เคี ยง 
ระดับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยปัญหาที่อาจ
ส่งผลต่อความส าเร็จในการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ หรือต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็น 3 อันดับแรกคือ 1) ด้านข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มเครือข่าย 2) ด้านการสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันและช่องทางการตลาดและ3) 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายและความต้องการ
รวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ อันดับแรกคือ ด้าน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมในประเด็นความ
ต้องการย่อยของการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมากที่สุด
คือ การได้โอกาสทางการตลาด เพิ่มยอดขายของกลุ่ม
รองลงมาคือ ด้านความตระหนักและความรับผิดชอบต่อ
กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นความต้องการ
ย่อยของการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ ในระดับมากที่สุดคือ การ
ได้พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ และความต้องการหลักด้านความ
ร่วมมือและการแบ่งปันทรัพยากร ในประเด็นความต้องการ
ย่อยของการรวมกลุ่มซึง่สอดรับการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งหมด
ต้องมุ่งสู่ความยั่งยืน(All tourism should be Sustainable 
Tourism :Dowling, 1995) โดยค านึงถึงหลักการปฏิบัติ 4 
ประการคือ 1) การด าเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขต
ความสามารถการรองรับของธรรมชาติชุมชนขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 2) การตระหนักในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อชุมชนขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ 
3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้
เป็นพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องประสานการ
จัดการร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวและ4) การประสานความต้องการและก าหนดแผนงาน
ทางเศรษฐกิจการด ารงอยู่ของสังคมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ส่ วนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ ยวมี
กระบวนการศึ กษาตามแนวทา งของกรมส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม (2550) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจ (Cluster) 4 ขั้นตอน คือ 1) กระตุ้นจิตส านึกให้เกิด
การรวมกลุ่ม (Promotion and Mobilization) 2) วิเคราะห์
สถานภาพของคลัสเตอร์ (Diagnosis) 3) การจัดท า
ยุทธศาสตร์ (Collaborative Strategy) และ4) น าไปสู่การ
ปฏิบัติ (Implementation)จึงส่งผลการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มเครือข่ายฯ 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการกลุ่มเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม
มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ จะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายการท่องเที่ยว 8 ระดับ ได้แก่ 1) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 112) นโยบายรัฐบาลด้าน
การท่องเที่ยว 3) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 
2555 – 25594) นโยบายด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 5) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. 2555 – 2559 6) ยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555– 25597) แผน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2555 – 2559 และ8) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การท่องเที่ยวจังหวัด พ.ศ. 2555 – 
2559 แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดการความร่วมมือและ
การเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวกับกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายในเขตกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อนุ
ภูมิภาคอื่นๆ และหรือประเทศเพื่อนบ้านและหรือสู่การเปิดเสรี
การค้าอาเซียนจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการ
ท่องเที่ยว 3 ระดับ ได้แก่1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 112) นโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว และ3) นโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           
จึงสอดคล้องกับผลการประเมินความเป็นไปได้มากที่สุด
จากความส าเร็จและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
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การรวบรวมสมาชิกและการจัดตั้งกลุ่ม และการสร้างความ
เข้มแข็งของการรวมกลุ่ม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นผลงานจากการวิจยัที่ผู้วิจัยได้
มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความกรุณาของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
วิชาการ ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยและตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการให้กับรายงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยมีความซาบซึ้งใน
ความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณนางสาววิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจนายกสมาคม
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวผาวรินทร์ จรัสบวรพันธ์ 
รักษาการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และนาย
อุดร ปี่ทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
สุรินทร์ ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและร่วมกระบวนการศึกษาจน
ผลงานวิจัยประสบความส าเร็จอย่างลุล่วง ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ เช่นกัน 

ตลอดจนขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี้ที่
ได้ให้ข้อมูลทางการศึกษา และมีส่วนร่วมการศึกษา จนสามารถส่งผล
ให้งานวิจัยฉบับนี้สร้างองค์ความรู้ แนวทางการด าเนินการศึกษา
ได้จนส าเร็จ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สืบไป 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และเพื่อน
ร่วมสถาบันที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ
ให้เสมอมา 
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การเรียนรู้หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และน ามาประยุกต์ใช้ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ 

Learning of Working Principle of King Bhumibol Adulyadej  
and Sufficiency Economy Philosophy and Applying to Farmers in Northern Area 

ธนรักษ์ เมฆขยาย (Tanarak Meckayai)* ยงยุทธ ศรีเกี่ยวฟ่ัน (Yongyooth Srigiofun)**  
อดิศร สิทธิเวช (Adisorn Sittivet)*** 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยพบว่าด้านการเรียนรู้ของเกษตรกร
พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการทรงงานระดับมาก แต่สามารถน้อม
น าไปปฏิบัติใช้ได้ในระดับปานกลาง แต่ภายหลังได้เข้า
ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับโครงการวิจัยแล้วพบว่าสามารถน้อม
น าไปปฏิบัติได้ในระดับมาก หลักการทรงงานที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรกเรียงตามล าดับ
คือ ความเพียร ท างานอย่างมีความสุข ซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจ และพึ่งตนเอง และหลักการทรงงานที่เกษตรกร
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้น้อยที่สุด 5 ล าดับ ไม่ยึดติด
ต ารา ขาดทุนคือก าไร องค์รวม บริการรวมที่จุดเดียว 
และอธรรมปราบอธรรม ส่วนด้านกรรมวิธีประยุกต์ใช้
พบว่าเกษตรกรประยุกต์ใช้หลักการทรงงานในด้าน
การเกษตรท าให้เกิดผลด้านการลดค่าใช้จ่าย และ
ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานในด้านการตลาดผลผลิต
การเกษตรท าให้เกิดผลด้านการเพิ่มรายได้จากการขาย
ผลผลิต 

ค าส าคัญ: หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
The research found that before 

participating in the project, farmers have very 
good knowledge and understanding of the 
King’s Working Principle, but with moderate 
level of practical application. After the 

participating in the project, they can apply the 
practices in high level. The Top 5 King’s 
Working principle which farmers can apply the 
most are Diligent, Work happily, Integrity, Self-
reliance, respectively. 5 King’s Working Principle 
which farmers can apply the least are Not 
relying on textbook, Our loss is our profit, 
Holistic, One stop service to farmers, Badness 
wipes out badness, respectively. For the 
procedure, farmers utilize the practical 
application in agriculture which results in lower 
the costs and in production marketing which 
results in higher revenues from selling the 
products  

 
Key Words: practical approaches of King 
Bhumibol Adulyadej Sufficiency Economy 
 
ค าน า 

การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมท าให้เกษตรกรไทยประสบปัญหาจากการ
ประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ไม่เพียงพอส าหรับการด ารงชีพ
เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการเกิดภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจปีพ.ศ. 2540 นอกเหนือปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่คนส่วนใหญ่รับรู้เป็น
ประจ าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
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เดชยังทรงทรงพระราชทานหลักการทรงงานในลักษณะ
ทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งท่ีอยู่รอบตัวและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้นหา
แนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มี
คุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท และน ามาปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติตลอดไป  

ส านั กงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) ได้รวบรวมหลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ 23 หลักการ 
ได้แก่ 1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2. ระเบิดจากข้าง
ใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 4. ท าตามล าดับขั้น 5. ภูมิ
สังคม 6. องค์รวม 7. ไม่ติดต ารา 8. ประหยัดเรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด 9. ท าให้ง่าย 10. การมีส่วนร่วม 11. 
ประโยชน์ส่วนรวม 12. บริการรวมที่จุดเดียว 13. ทรงใช้
ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 15. 
ปลูกป่าในใจคน 16. ขาดทุนคือก าไร 17. การ
พึ่งตนเอง 18. พออยู่พอกิน 19. เศรษฐกิจพอเพียง 20. 
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 21. ท างานอย่างมี
ความสุข 22. ความเพียร 23. รู้ รัก สามัคคี  

หนึ่งในหลักการทรงงานคือปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ช้ีให้ เห็นแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน แลขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้
มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

หลักการทรงงานส าหรับเกษตรกรควรสอดคล้อง
กับ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นแนวแนวคิดที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นแนวทางการผลิต และ
การตลาดส าหรับประชาชนชาวไทยที่มีค่าเฉลี่ยการมี
ที่ดินเพื่อการเกษตรจ านวน 10-15 ไร่ต่อครัวเรือน แบ่ง
ที่ดินนั้นออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ร้อยละ 30 ให้
ขุดสระน้ า ลึกประมาณ 4 เมตร บรรจุน้ าได้ประมาณ 
10,000 ลูกบาศก์เมตร ปลูกพืชน้ า เช่น ผักบุ้ง ผัก
กระเฉด ท าเล้าสัตว์บนสระน้ าส่วนที่สอง ร้อยละ 60 
ส าหรับพ้ืนท่ีท าการเกษตร โดยแบ่งปลูกข้าว ร้อยละ 30 
และปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ร้อย
ละ 30 ส่วนที่สาม ร้อยละ 10 ใช้ส าหรับปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย และบริเวณลานบ้าน โรงเรือน โรงเพาะเห็ด ผัก
สวนครัว ไม้ประดับ กองฟาง กองปุ๋ยหมัก โดยมีการ
วางแผนเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นต้น หรือขั้นที่ 1 การผลิต
เพื่อการบริโภคในครัวเรือนตลอดปี มีสุขภาพ และ
อนามัยที่ดี ขั้นต่อไปเป็นขั้นก้าวหน้า หรือขั้นที่ 2 ที่เป็น
การรวมพลังในรูปแบบกลุ่มหรือสหกรณ์รวมกันหา หรือ
ผลิตปัจจัยการผลิต ร่วมกันแปรรูปขั้นต้น ใช้ผลผลิตที่
เหลือจากการบริโภคจ าหน่ายในชุมชน จัดสวัสดิการ 
การศึกษา และทฤษฎีใหม่ขั้นสมบรูณ์ หรือขั้นที่ 3 ที่
ประสานงานจัดหาทุนหรือแหล่งเงินจากภายนอก ท า
การตลาดภายนอกกลุ่มหรือภายนอกชุมชน (อ าพล เสนา
ณรงค์,  2542)  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของเกษตรกรในเรื่อง

หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งการน าไปปฏิบัติ  

2. เพื่อรวบรวมกรรมวิธีประยุกต์ใช้หลักการทรง
งานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมเกษตร 
และกิจกรรมตลาด  
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประชากรการวิจัยคือเกษตรกรในเขตพื้นที่
ภ า ค เหนื อ  สุ่ ม ตั วอย่ า ง โ ดย วิ ธี จ า เพ า ะ เ จ าะจ ง 
(Purposive Sampling) เลือกเกษตรกรในเขตอ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 70 คนจาก 11 เทศบาล
ต าบล และ 1 เทศบาลเมือง ด าเนินการวิจัยโดยการ
จัดการบรรยายโดยวิทยากร และเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และกิจกรรมน า
ความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติ  เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เดี่ยว สัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตและการใช้
แบบสอบถาม 

 
ผลการวิจัย และวิจารณ์ 

ผลการวิจัยพบว่าด้านการเรียนรู้ของเกษตรกรใน
เรื่องหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจหลักการทรงงานในระดับมาก โดยที่เกษตรกรมี
แหล่งเรียนรู้จากภายในจังหวัดมากที่สุด รองลงมา
ตามล าดับคือภายในหมู่บ้าน และในต่างจังหวัด แต่
เกษตรกรสามารถน้อมน าไปปฏิบัติได้เพียงระดับปาน
กลาง ภายหลังเข้าร่วมโครงการที่เกษตรกรได้รับความรู้
จากทั้งการบรรยายภาคทฤษฎี การบรรยายภาคปฏิบัติ 
และการศึกษาดูงานท าให้เกษตรกรสามารถน้อมน า
หลักการทรงงานไปปฏิบัติได้ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาจากระดับการน้อมน าไปใช้พบว่ามี 
2 หลักการทรงงานที่เกษตรกรสามารถน้อมน ามาปรับ
ใช้ได้ระดับปานกลาง นั่นคือหลักการ “องค์รวม” และ 
“ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ส่วนหลักการทรงงานที่
เกษตรกรสามารถน้อมน าไปใช้ได้ในระดับมากที่สุดมี 2 
หลักการคือ “ท างานอย่างมีความสุข” และ “ความ
เพียร” นอกเหนือจากนั้นจ านวน 19 หลักการเกษตรกร
สามารถน้อมน าไปใช้ได้ในระดับมาก โดยที่หลักการทรง
งาน 20 ข้อเกษตรกรสามารถน้อมน ามาปรับใช้มากขึ้น 
มีเพียง 3 หลักการคือ “บริการรวมที่จุดเดียว” “อธรรม
ปราบอธรรม” และ “รู้รักสามัคคี” ที่เกษตรกรสามารถ
น้อมน ามาปรับใช้น้อยลง 

กรรมวิธีการน้อมน ามาปรับใช้ เกษตรกรน้อม
น ามาประยุกต์ใช้ด้านเกษตร ส่งผลให้เกิดการลดรายจ่าย 

ได้แก่ หลักการ “การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” เช่น
เกษตรกรศึกษาข้อมูลด้านการผลิตจากเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จ และโครงการอบรมต่าง ๆ หลักการ 
“ระเบิดจากข้างใน” เช่นต้องการความปลอดภัยจาก
อาหารจึงท าการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
เอง เหลือจากกินจึงน าไปขาย หลักการ “แก้ปัญหาจาก
จุดเล็ก” เช่นปลูกพืชผักท่ีชอบน้ าขับในบริเวณที่ลุ่มน้ าขัง
ในแปลงของเอง หลักการ “ท าตามล าดับขั้น” เช่นการ
ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ตนเองก่อนเริ่มพัฒนาการ
ปลูกพืชผัก หลักการ “ภูมิสังคม” เช่นการปลูกพืชผักที่
เคยเพาะปลูกได้ผลในพื้นที่ตนเองก่อน หลักการ “องค์
รวม” เช่นการเพาะปลูกโดยพิจารณาองค์รวมของความ
อุดมสมบรูณ์ของพื้นที่ หลักการ “ไม่ยึดติดต ารา” เช่น
หลังจากได้ความรู้จากการอบรมแล้วก็น ามาทดลองใน
แปลงผลิตตนเองก่อนว่าจะได้ผลหรือไม่  หลักการ 
“ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์” เช่นการท ากาละมังที่
ช ารุดมาเป็นกระถางปลูกผัก หลักการ “ท าให้ง่าย” เช่น
การปลูกผักสวนครัวในบริ เวณบ้านไ ว้ เป็นอาหาร 
หลักการ “มีส่วนร่วม” เช่นการเข้าร่วมกลุ่มเกษตร
ปลอดภัย และรับอาสาท างานที่ตนเองถนัด หลักการ 
“บริการรวมจุดเดียว” เช่นเมื่อประสบความส าเร็จจาก
การผลิตระดับหนึ่งก็พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ส าหรับผู้
ต้ องการศึกษา เรี ยนรู้  หลักการ “ธรรมชาติ ช่วย
ธรรมชาติ” เช่นการพยายามรักษามดง่ามให้อยู่อาศัยใน
แปลงเพื่อช่วยก าจัดเพลี้ย หลักการ “อธรรมปราบ
อธรรม” เช่นการใช้กากกาแฟมาท าปุ๋ยหมักบ ารุงดินที่ไม่
สมบรูณ์ หลักการ “ปลูกป่าในใจคน” เช่นปลูกฝังบุตร
หลานให้รู้ถึงอันตรายจากสารพิษ รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หลักการ “ขาดทุนคือก าไร” เช่นขาดทุน
ช่วงแรกจากการทดลองเลี้ยงกุ้งฝอย แต่พัฒนาจนมีก าไร
ภายหลัง หลักการ “พึ่งตนเอง” เช่นทดลองเรียนรู้การ
ปลูกผักปลอดสารพิษจากการปลูกผักรับประทานเอง
ก่อนผลิตเพื่อออกขาย หลักการ “พออยู่พอกิน” เช่น
ปลูกผักบริโภคในครัวเรือน ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ หลักการ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เช่นการพออยู่พอกิน ปลูกทุกอย่าง
ที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก หลักการ “ซื่อสัตย์สุจริตใจ” 
เช่นการปลูกพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อให้ผู้ซื้อได้ผัก
ปลอดภัย หลักการ “ท างานอย่างมีความสุข” เช่นการมี
ความสุขกับการท าการเกษตรที่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้
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ซ้ือ หลักการ “ความเพียร” เช่นเพียรพยายามปรับปรุง
ความอุดมสมบรูณ์ของพื้นที่ตนเอง หลักการ “รู้รัก
สามัคคี” เช่นการรวมกลุ่มและสามัคคีกับเพื่อน 

เกษตรกรน้อมน าหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้
ด้านการตลาดส่งผลต่อการเพิ่มรายได้คือ หลักการ 
“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” เช่นการศึกษาว่าตลาด
ต้องการพืชผักชนิดใด หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
เ ช่นปลูกผั กปลอดสารพิษที่ ตนเองและผู้ ซื้ อ เห็น
ความส าคัญและต้องการบริโภค หลักการ “แก้ไขปัญหา
จากจุดเล็ก” เช่นน าพืชผักไปขายในตลาดที่ต้องการ
พืชผักปลอดภัย และยินดีจ่ายแพงขึ้น หลักการ “ท า
ตามล าดับขั้น” เช่นเริ่มจากการบันทึกค่าใช้จ่ายอย่าง
ครบถ้วน แล้วน าไปค านวณหาต้นทุน แล้วจึงตัดสินใจ
ผลิตออกจ าหน่าย หลักการ “ภูมิสังคม” เช่นการปลูก
พืชผักท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และ
ภูมิอากาศของพื้นที่ตนเอง หลักการ "องค์รวม" เช่น
ชุมชนมีรายได้น้อยเกษตรกรก็ช่วยกันท าตลาดพืชผล
ตนเอง รวมทั้งหารายได้จากกิจกรรมอื่น เช่นการคัดแยก
ขยะ หลักการ “ไม่ติดต ารา” เช่นการปลูกพืชผักที่มี
ตลาดในพื้นท่ีของตนเอง หลักการ “ประหยัดเรียบง่าย
และได้ประโยชน์” เช่นการใช้เศษพืชผลการเกษตรเลี้ยง
หมูหลุม หลักการ “ท าให้ ง่าย” เช่นแบ่งหน้าที่ ใน
ครัวเรือนให้แม่บ้านท างานขาย พ่อบ้านดูแลสวน 
หลักการ “มีส่วนร่วม” เช่นการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
รวมกลุ่มขายผลผลิต หลักการ “ประโยชน์ส่วนรวม” 
เช่นผลิตพืชผักปลอดภัยแก่ผู้ซื้อ ตัวเองก็ไม่มีสารเคมี
การเกษตรตกค้างในร่างกาย หลักการ “บริการรวมที่จุด
เดียว” เกษตรกรรวมกลุ่มน าพืชผักและผลผลิตไปขาย
สถานท่ีเดียวกัน ท าให้ผู้ซื้อสามารถซื้อพืชผักหลากหลาย
ชนิดในจุดเดียว หลักการ “ขาดทุนคือก าไร” เช่นการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์ช่วงแรกผลผลิตต่ า ไม่มีก าไร เมื่อผ่าน
ไปช่วงหนึ่งพื้นที่อุดมสมบรูณ์เพิ่มขึ้นผลผลิตสูงขึ้น และมี
ก าไร หลักการ “พึ่งตนเอง” เช่นขายผลผลิตด้วยตนเอง 
หลักการ “พออยู่พอกิน” เช่นปลูกพืชผักที่จะท าให้เกิด
รายได้ไม่มากแต่ต่อเนื่อง หลักการ “ซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจ” เช่นผลิตพืชผักท่ีได้คุณภาพ มีความปลอดภัยต่อ
ลูกค้า หลักการ “ท างานอย่างมีความสุข” เช่นขายราคา
มิตรภาพ มีลด แจก แถม เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้าน 
และผู้ซื้อ หลักการ “ความเพียร” เช่นเพียรพยายามน า

ผักอินทรีย์ไปขายในตลาด ในชุมชน และเวลามีงาน
เทศกาลต่าง ๆ หลักการ “รู้รักสามัคคี” เช่นการมีความ
สามัคคี ในกลุ่ม เกษตรกรที่ ร่ วมกันน าผลผลิตออก 
จ าหน่าย 

เมื่อเรียงล าดับหลักการทรงงานที่ เกษตรกร
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดพบว่าหลักการทรง
งานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้มากที่สุด 5 อันดับแรก
เรียงตามล าดับคือ ความเพียร ท างานอย่างมีความสุข 
ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ และพึ่งตนเอง และหลักการทรงงาน
ที่เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้น้อยที่สุด 5 
ล าดับ ไม่ยึดติดต ารา ขาดทุนคือก าไร องค์รวม บริการ
รวมที่จุดเดียว และอธรรมปราบอธรรม 

จากผลการศึกษาที่พบว่าก่อนรับการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทรงงานระดับ
มาก เป็นเพราะหลักการทรงงานบางข้อเกษตรเข้าใจและ
รับรู้มาก่อน เช่นเศรษฐกิจพอเพียง บางข้อเป็นหลักการ
พื้นฐานที่ได้รับการอบรมและถ่ายทอดมาจากครอบครัว
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นความเพียร ความซื่อสัตย์
สุจริตจริงใจ ในด้านการน้อมน าไปใช้ที่พบว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการวิจัยเกษตรกรน้อมน าไปปฏิบัติได้เพียงระดับ
ปานกลาง แต่ภายหลั ง เข้ า รับการฝึกอบรมจาก
โครงการวิจัยฯ เกษตรกรสามารถน้อมน าหลักการทรง
งานไปใช้ได้ในระดับมากที่สุดนั้นสอดคล้องกับการศึกษา
ของภัณฑิรา นันทพงษ์และคณะ (2547) ที่พบว่าความรู้
ของกลุ่มเกิดจากการอบรม ศึกษา ดูงาน การพูดคุย
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อ
เกษตรกรน้อมน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชเสริมและท าให้ต้นทุนการ
ผลิตลดลง 

หลักการทรงงาน “ความเพียร” เป็นหลักการที่
เกษตรกรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดนั้น
สอดคล้องกับบทความของเนตรปรี ยา มุสิกไชย                    
ชุ ม ไ ช โ ย (2557) ที่ อ้ า ง บ ท ค ว า ม จ า ก
www.Forbe.com วั น ที่  29 ตุ ล า ค ม  2556 ซึ่ ง เ ป็ น
ผลงานวิจัยของ ดร.แอนเจล่า ลี ดั๊กเวิร์ทที่พบว่าผู้คนที่
หยิบจับอะไรประสบความส าเร็จนั้นจะมีคุณสมบัติที่
เรียกว่า “ความทรหดอดทนจนถึงที่สุด” (Grit) หรือ 
“ลูกบ้า” (Passion) และ “ลูกอึด” (Perserverance) 
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ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการลงมือท าที่มี
การน้อมน าหลักการทรงงานมาปรับใช้หรือสอดคล้องกับ
หลักการทรงงาน และผลลัพธ์ที่ได้ในรูปรายจ่ายที่ลดลงและ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยลงรายละเอียดถึงตัวเลขรายจ่ายที่
ลดลงได้ หรือรายได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากการขยาย
ผลจะได้ผลมากยิ่งขึ้นถ้าเกษตรกรรับรู้และเข้าใจว่าเมื่อน้อม
น าไปปรับใช้แล้วจะได้รับประโยชน์อะไร เมื่อไร อย่างไร 
เท่าไร คุ้มค่าหรือไม่ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้ช้ีชัดว่า จากการ
น้อมน ามาปรับใช้ในด้านเกษตรและด้านตลาดส่งผลให้เกิด
การลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้ 

ประชากรและตัวอย่างเป้าหมายควรเป็นเกษตรกร
ที่ประสบความส าเร็จ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลเหล่านี้
จะได้ท าการขยายผลแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจสืบ
ต่อไปในวงกว้าง ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้ช้ีชัดว่า วิทยากรที่เป็น
เกษตรกรมีกรรมวิธีการเกษตรและการตลาดสอดคล้องกับ
หลักการทรงงาน เพียงแต่ยังไม่เข้าใจหลักการทรงงานอย่าง
ลึกซึ้งพอที่จะอธิบายได้ว่า สิ่งที่ตนเองท าอยู่นั้นสอดคล้อง
กับหลักการทรงงานข้อใด อย่างไร  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาข้อมูลทุน
ทางวัฒนธรรม  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ 
จ.สุรินทร์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย การ
ส ารวจพื้นที่ การสัมภาษณ์เจาะลึก  สนทนากลุ่มย่อย การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  และการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้ านการท่อง เที่ ย ว เ ชิงวัฒนธรรม  
ผลการวิจัยพบว่า บ้านอาลึมีการน าทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของชุมชนชาวกูย เกิด
การจัดการความรู้ภายในชุมชน การน าทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างอาชีพและการกระจายรายได้ของสมาชิกชุมชน  การ
น าทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
บริการด้านการท่องเที่ยว เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน  
 
ค าส าคัญ : ทุนทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจสรา้งสรรค์, การ
ท่องเที่ยว 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 

the cultural capital, to strengthen the capacity of 
cultural tourism, and to study the utilization of 
cultural capital as a base for tourism creative 
economy development of Kuy cultural village, Ban 
ArLue, Surin province. The research was designed 
using  a qualitative method, survey of the area, in-

depth interview, focus group, participatory observation 
and activities to strengthen the capacity of cultural 
tourism. The results  of this research showed that 
Ban ArLue brought the cultural capital to establish 
the identity of the Kuy community by employing 
knowledge management within the community. The 
cultural capital could lead to career building and 
distribution of community revenue, development 
and raised standards of tourism services as well as 
communications, public relations, both within and 
outside in order to  promote community tourism 
activities.  

Key Words : cultural capital, creative economy, 
tourism 
 
บทน า 

การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยการ
น าทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในลักษณะของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วิถีการด าเนินชีวิต โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน  มาสร้างคุณค่า
ทางสังคมและจิตใจให้แก่ประชาชนในชุมชน  นับว่ามี
ความส าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนา ทั้งยังสามารถน าระบบ
คุณค่าในสังคมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้
เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ (สหวัฒน์ แน่นหนา, 2555)    
แต่จากสถานการณ์ความเป็นจริงท่ีปรากฏกลับพบว่า
สังคมไทยให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนน้อยมาก  เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ผ่านมา  มุ่งเน้นให้การกระจายรายได้
กระจุกตัวอยู่เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ๆ เช่น กรุงเทพฯ 
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ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่  การขยายตัวของการท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม การท่องเที่ยวใน
ชุมชนจึงมีรายได้ค่อนข้างน้อยเพราะกิจกรรมเสริมอันเป็น
หัวใจส าคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมีไม่มากพอ 
(อภิวัฒน์ท่องเที่ยวไทย แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
ชุมชนท้องถิ่น, ม.ป.ป.)   เป้าหมายสุดท้ายในการแก้ปัญหา
จึงไม่ควรเป็นการพัฒนาเพื่อนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในท้องถิ่น 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองสุขภาวะ
ด้วย   ดังนั้นการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการสร้างความ
สมดุลและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
(กรมศิลปากร,2555)  

จังหวัดสุรินทร์ มีทุนทางวัฒนธรรมด้วยความ
เด่นชัดด้านอารยธรรมขอมโบราณและวัฒนธรรมชุมชนที่
หลากหลายทั้ง เขมร ลาว กูย ท่ีประสานกันอย่างกลมกลืน 
เช่น ประเพณีแซนโฏนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ การบวชนาคช้าง 
การคล้องช้าง พิธีกรรมร าแกลมอ ดนตรีกันตรึม วิถีการทอ
ผ้าไหมโบราณ การท าเครื่องเงิน เป็นต้น ทุนทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวจึงเป็นจุดแข็งที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการ
เสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในท้องถิ่น จ.สุรินทร์ (กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ.2556-2558) สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมให้น าวิถีชีวิต
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันจะน ามา
ซึ่งรายได้สู่ชุมชน และก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมด้วย 

จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทเบื้องต้นของชุมชน
ท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์ และการท าเวทีสาธารณะ  พบว่า
มี ชุมชนที่ยั งคงธ ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่  
อื่น ๆ ไว้ได้อย่างยาวนาน นั่นคือ หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
ชาวกูย บ้านอาลึ ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 
สมาชิกชุมชนชาวกูยมีภาษาพูดเป็นของตนเองคือภาษากูย 
มีการแต่งกายแบบโบราณด้วยผ้าไหมสีด า นอกจากนี้ชุมชน

ยังมีพิธีกรรม และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่สามารถอนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกูยไว้จนถึงทุกวันนี้ (องค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรงทาบ,2556) โดยสมาชิกหมู่บ้าน
ดังกล่าวเล็งเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองจึงร่วมกันสร้างงานสร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ผ่านการด าเนินงานกลุ่ม
ร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบที่พักโฮมสเตย์  โดยได้รับ
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตั้งแต่ปี 2552 และจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย ได้แก่  
การเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกูย  ท าอาหารพื้นบ้าน 
เยี่ยมชมบ้านเรือนและฉางข้าวโบราณด้วยสถาปัตย์แบบ
ชาวกูย ชมเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวกูย เรียนรู้การทอผ้า
ไหมพื้นเมือง และการย้อมผ้าไหมย้อมมะเกลือ  ตลอดจนการ
เข้าร่วมพิธีกรรมร าแกลมอ  

ดังนั้นจึงเกิดค าถามที่น่าสนใจว่า หมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย สามารถจัดการกับคลังข้อมูลด้านทุนทาง
วัฒนธรรม แล้วน าไปสู่การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์ ได้อย่างไร 
จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เดิมของหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย ผนวกกับการเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชม
และเรียนรู้จากวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน     

จากที่มาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึง
เป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย
ในหัวข้อเรื่อง  “การใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวกูยเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม
ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  แล้วน าไปสู่กระบวนการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ  จ.สุรินทร์ 
ทั้ งนี้ ผลการวิจัยจะก่อให้ เกิดประโยชน์ และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ทั้งในแง่ของการจัดการข้อมูลด้านทุนทาง
วัฒนธรรมไว้เพื่อเผยแพร่รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม 
การสร้างและกระจายรายได้แก่ชุมชนต่อไป   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน

อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ จ.สุรินทร์  
2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาว
กูย บ้านอาลึ จ.สุรินทร์  

3. เพื่อศึกษาการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ  จ.สุรินทร์ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึ กษาวิ จั ย โค ร งกา ร  “กา ร ใ ช้ทุ นทา ง
วัฒนธรรมของชาวกูยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเที่ยว จ.สุรินทร์” เป็นการวิจัยประยุกต์  โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย 
1. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้รับผิดชอบ

โดยตรงในการสนับสนุนทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย  ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านอาลึ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าโรงทาบ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุรินทร์ รวมจ านวน  7 
คน    

2. ประธานหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกหมู่บ้าน  โดยกลุ่มตัวอย่างต้อง
มีคุณสมบัติ  คือ   

- เป็นผู้มีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ   รวมจ านวน  
10 คน (ประธานและคณะกรรมการ) 
 - เป็นผู้มีความรู้และประสบการณส์ามารถ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน  รวมจ านวน   
3 คน (ปราชญ์ชาวบ้าน) 

- เป็นสมาชิกชุมชนที่ร่วมด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูยบ้านอาลึ และมีสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์รวมถึงบรกิารทางการท่องเที่ยวเพื่อน าเสนอให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น บ้านพักโฮมสเตย์ การทอผ้าไหมพื้นเมือง 

การย้อมผ้าไหมด้วยมะเกลือ  เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวกูย  
อาหารพื้นบ้าน สถาปัตย์แบบชาวกูย ร าแกลมอ รวมจ านวน  
20 คน  (สมาชิกชุมชน) 

เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบด้วย 
1. การใช้แบบบันทึกข้อมูล ทุนทางวัฒนธรรม

ร่วมกับหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ     
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับกิจกรรม    

การท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้าน
อาลึ  

3. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่ งก าหนด
ประเด็นค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม
ประเด็นต่าง ๆ ของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย  โดย
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Depth  Interview)  และการ
สัมภาษณ์รายกลุ่ม (Focus Group)  จากบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบโดยตรง และประธานหมู่บ้าน 
ฯ คณะกรรมการหมูบ่้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกชุมชน ฯ 
ผู้มีบทบาทหน้าที่ ในการด า เนินงานหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย   

4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และกิจกรรมการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยที่
ก าหนดไว ้ โดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัย 

ผลการวิ จั ย จ าแนกตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
โครงการวิจัย  ดังนี้ 

1. ทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย 

1.1 วิถีชีวิตชาวกูย หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาว
กูย ตั้งอยู่บ้านอาลึ หมู่ 4 ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์  ชาวกูยเป็นชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่แถบชายแดนอีสานใต้ โดยเฉพาะกลุ่มกูยมะไฮ  มี
ความสามารถพิเศษในเรื่องของการคล้องช้างจนเป็นอาชีพ
ตั้งแต่ดั้งเดิม  ชาวกูยส าโรงทาบมีความเช่ือเรื่องผีวิญญาณ
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ค่อนข้างสูง เช่น ความเช่ือในเร่ืองผีมอและผีออ และการ
เซ่นปู่ตา  (ยะจู๊ปิด, ยะจู๊แกด, ยะจู๊ดุง)  ซึ่งเป็นความเช่ือที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวกูย  ปัจจุบันสมาชิก
ชุมชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพท า ไ ร่ท านา เป็นวิ ถี
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม สตรีภายในหมู่บ้านจะใช้เวลาว่าง
จากการท าไร่นาประกอบอาชีพเสริมด้วยวิถีการเลี้ยงไหม
และการทอผ้าไหมพื้นบ้าน แซวผ้าไหมเพื่อสร้างลวดลาย
และการตัดเย็บส าหรับนุ่งห่ม  ผนวกกับการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ  

1.2 วัฒนธรรม ภาษา  และการแต่งกายของชาว
กูยพบว่า หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย เป็นหมู่บ้าน                                                          
ที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ซึ่งมีภาษาพูดเป็นของ
ตนเองแตกต่างจากภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ มีการอนุรักษ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ และยังได้พัฒนา
งานหัตถกรรมฝีมือ  การแซวผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ด้าน
การแต่งกาย  โดยนิยมทอผ้าลายลูกแก้วและย้อมสีธรรมชาติ
ด้วยผลมะเกลือ  ท าให้ผ้าไหมมัดหมี่ของชาวกูยเป็นสีด า  การ
สวมใส่เครื่องประดับสร้อยคอของชาวกูยท าจากว่านเปราะหอม 
โดยเช่ือว่าสามารถป้องกันสิ่งช่ัวร้ายต่าง ๆ ได้ 

 

 
รูปที่ 1 การแต่งกายของชาวกูยด้วยผ้าไหมมดัหมีส่ีด า 

 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างภาษากูย 
 
 

1.3 สถาปัตย์แบบชาวกูย ชาวกูยได้อนุรักษ์บ้าน
โบราณที่มีอายุเกือบร้อยปี  โดยเจ้าของบ้านยังคงอาศัยอยู่
จริงในปัจจุบัน และการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้โบราณที่
ยังคงอยู่ เช่น อุปกรณ์ส าหรับทอผ้าสมัยโบราณ  ห้องพัก 
ห้องครัวและอุปกรณ์ในการอยู่ไฟส าหรับสตรีหลังคลอด 

 

 
รูปที่ 3 บ้านโบราณ 

 

1.4 ภูมิปัญญาชาวกูย พบว่า ชาวกูยคิดค้นและ
สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีได้มาจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ได้จริง โดยการน าผลมะเกลือที่ปลูกในชุมชนมา
ย้อมผ้าไหมสีขาวจนเป็นสีด าสนิททั้งผืน  เริ่มจากขั้นตอน
การน าผลมะเกลือมาต าด้วยครกไม้ตามวิธีชาวบ้านให้
ละเอียดพอประมาณและน าไปผสมกับน้ า  น าผ้าไหมลง
ย้อมแล้วน าไปผึ่งแดดจากนั้นน ามาย้อมอีกครั้งซึ่งจะต้องท า
วิธีนี้วนไปวนมาซ้ า ๆ กัน 5-6 ครั้ง  ผ้าจะเปลี่ยนสี
จนกระทั่งกลายเป็นสีด า  หากต้องการให้ผ้ามีสีด าสนิทอาจ
ต้องย้อมสีซ้ าถึง 20 ครั้ง และหากต้องการให้ผ้าด าเป็นมัน
เงาด้วยโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี  ให้น าผ้าไหมหมักในดินโคลน 
1-2 คืน   
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นอกจากนี้ยังพบว่าชาวกูยมีภูมิปัญญาการอบนึ่ง
ผ้าไหมด้วยพืชสมุนไพร 8 ชนิดท าให้มีกลิ่นหอมและป้องกัน
แมลงศัตรูผ้าไหม  สมุนไพร ได้แก่ ลูกตะครอง  เหง้าขมิ้นชัน 
เหง้าว่านเปราะหอม  ใบเล็บครุฑ  เหง้าว่านประโลม  ใบอ้ม  
รากแฝกหอม  ใบและล าต้นของต้นสาบแร้งสาบกา   

ภูมิปัญญาพื้นบ้ านที่พบเพิ่ม เติ มคือ  การใ ช้ว่ าน
เปราะหอมส่วนเหง้ามาปอกเปลือกแล้วน าไปตากให้แห้ง  
ใส่เก็บไว้ตู้เก็บผ้าไหมสามารถป้องกันมด หรือแมลงสาบมา
กัดท าลายผ้าไหม และท าให้ผ้าไหมไม่มีกลิ่นสาบ   
 

 
รูปที่ 4 การน าผลมะเกลือมาต าด้วยครกไม ้

 

 
รูปที่ 5 พืชสมุนไพร 8 ชนิดส าหรบัการอบน่ึงผ้าไหม 

 

1.5 พิธีกรรมชาวกูยและความเชื่อ  พบว่า ชาวกูย
มีพิธีกรรมเซ่นไหว้ปู่ตา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกัน
มา ชาวบ้านมีความเช่ือว่าผีปู่ตาเป็นผีของบรรพชนหรือ
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว แต่ยังมีความรัก
ความผูกพันเป็นห่วงลูกหลานจึงยังอยู่คอยเฝา้ดูแล คุ้มครอง
ป้องกันภัยร้ายทั้งปวง หมู่บ้านแต่ละแห่งจึงสร้างศาลปู่ตาไว้
ส าหรับให้ผีปู่ตาอาศัยเพื่อให้ความคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่
เย็นเป็นสุข ทั้งชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านที่จาก
ไปท างานนอกบ้านเป็นเวลานาน ๆ  พิธีเซ่นไหว้ปู่ตาต้องมี

การจัดเตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ อัน
ได้แก่ เหล้า ไก่ หมาก พลู ธูป เทียน ดอกไม้ ขันธ์ห้า เป็น
ต้น  

นอกจากน้ีชาวกูยยังมีพิธีกรรมร าแกลมอ-แกลออ 
เป็นพิธีกรรมที่ส่งผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขของคนใน
ชุมชน  และประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นการ
อัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาให้ความช่วยเหลือ 
ขอค าแนะน าผ่านแม่มอเพ่ือหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและ
หาทางรักษาตามความเช่ือ  “แม่มอ” ซึ่งเป็นผู้น าประกอบ
พิธีกรรม โดยมีนางร าร่วมด้วย ท าหน้าที่อัญเชิญดวง
วิญญาณประทับร่าง พร้อมเครื่องบวงสรวง เซ่นไหว้ จ านวน 
1 ชุด ได้แก่ เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ พานบายศรี 
ดอกไม้ธูปเทียน เงิน ทอง เหล้า บุหรี่ หมากพลู ขันธ์ห้า 
ช้าง ม้า ไข่ไก่ ข้าวสาร เป็นต้น  

พิธีกรรมจะเริ่มต้นจากการอัญเชิญดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษมาเข้าประทับร่างแม่มอ ร่างของแม่มอจะมี
อาการสั่นไปทั้งตัว จากนั้นลูกหลานท่ีร่วมพิธีจะผูกข้อมือให้
แม่มอ และแจ้งถึงความประสงค์ที่ได้อัญเชิญดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษมา เสร็จแล้วแม่มอจะดื่มกินเครื่องเซ่น 
ก่อนท่ีจะลุกข้ึนฟ้อนร าไปรอบ ๆ เครื่องสักการะ ผู้ที่ร่วมอยู่
ในพิธีก็จะมีอาการสั่นตามไปด้วย คนที่อยู่ใกล้จะผูกข้อมือ
รับและผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็จะลุกขึ้นฟ้อนร าไปรอบ ๆ 
เครื่องสักการะ เช่นเดียวกับแม่มออย่างสนุกสนาน  

 

 
รูปที่ 6 พิธีกรรมร าแกลมอ-แกลออ 

 

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาว
กูย บ้านอาลึ  จ .สุรินทร์  พบว่า บ้านอาลึ  มี กิจกรรม
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง 
3 ด้าน ได้แก ่ 
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2.1 การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว  บ้านอาลึใช้
ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตน าเสนอผ่าน
โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1 วัน หรือ 2 วัน 1 คืน 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เรียนรูว้ิถีชีวิตของชาวกูย จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเซ่นไหว้ผีปู่ตา การบายศรี     สู่ขวัญ 
การย้อมสีธรรมชาติ  บ้านโบราณ การทอผ้าไหมครบวงจร  การ
แสดงร าแกลมอ-แกลออ 

2.2 การรองรับด้านการท่องเที่ยว  บ้านอาลึได้
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น 
ที่พักโฮมสเตย์ซึ่งผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ อบต.ส าโรงทาบ  ส านักงานพัฒนาชุมชน  ส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาและสื่อมวลชน จ. สุรินทร์ ในด้าน
งบประมาณ  ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และด้านการ
ส่งเสริมยกระดับให้เป็นหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อการ
ท่องเที่ยว และด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   

2.3 การบริหารจัดการ พบว่า บ้านอาลึมีการบริหาร
จัดการชุมชนด้วยรูปแบบคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น  
คณะกรรมการบริหารบ้านอาลึโฮมสเตย์  โดยมีการวางแผน
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีการจัดท าเอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย  เช่น 
โปสเตอร์ แผ่นพับ เฟสบุ๊ค ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  
การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการกระจายรายได้
ให้แก่บ้านพักโฮมสเตย์ที่อยู่ในชุมชนอย่างทั่วถึง  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
อย่างไรก็ตามพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเพียงรายได้
เสริมของชุมชน เพิ่มเติมจากอาชีพเกษตรกรรม 

3. การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ  จ.สุรินทร์ พบว่า บ้านอาลึ 
สามารถน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริการได้โดยใช้แนวความคิด
การสร้างสรรค์คุณค่า ดังต่อไปนี้  

3.1 การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเอกลักษณ์
หรือความเป็นตัวตนของชุมชนชาวกูย ด้วยการน าเสนอ
รูปแบบกิจกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน ออกแบบ
เป็นฐานการเรียนรู้ส าหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม 

ได้แก่ การเซ่นไหว้ผีปู่ตา  500 บาท การบายศรีสู่ขวัญ 
1,000 บาท  การย้อมไหมสีธรรมชาติ 500 บาท  บ้าน
โบราณพร้อมว่านเปราะหอมที่ระลึก 500 บาท  การทอผ้าไหม
ครบวงจร 500 บาท การแสดงร าแกลมอ-แกลออ 1,500 บาท  
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชมส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
มาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวกูย และศึกษาดูงานการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการต่อยอดเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนชาวกูย   

3.2 การจัดการความรู้ภายในชุมชน  บ้านอาลึใช้
วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน  
ตลอดจนภูมิปัญญาต่าง ๆ  ให้แก่สมาชิกชุมชน ด้วยวิธีการ
สื่อสารรูปแบบดั้งเดิมคือการบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่น หรือสืบ
ทอดเนื่องจากเป็นลูกหลาน  การท าให้ดูเป็นตัวอย่างแก่คน
ในครอบครัว  ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน แต่พบว่าความรู้ด้าน
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น ภาษากูย พิธีกรรมร า
แกลมอ-แกลออ การอบนึ่งผ้าไหมด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
ยังคงอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน  เยาวชนในบ้านอาลึยัง
ขาดความเข้าใจที่จะสืบทอดต่อ  และไม่รู้ความหมายที่
แท้จริงของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
น้อย ดังนั้นบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนร่วม จึงมักเป็นกลุ่มวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

3.3 การน าทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างอาชีพด้วย
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกระจายรายได้ของสมาชิก
ชุมชน พบว่า บ้านอาลึมีการความเช่ือมโยงระหว่างสินค้าที่
เป็นทุนวัฒนธรรมกับทุนเศรษฐกิจ ได้แก่ การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน ผนวกกับการ
น าเสนอกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การทอผ้าไหมลาย
ลูกแก้วย้อมสีธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นสีด า การแซวผ้า
ไหม เพื่ อส ร้ า งล วดลาย  สร้ อยคอว่ าน เปราะหอม 
เครื่องประดับเงิน ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม  แต่พบว่าสมาชิกบ้าน
อาลึยังขาดทักษะการสื่อสารด้านการตลาด และขาดความรู้
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริม
การจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมชุมชน 

3.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนายกระดับ 
มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว พบว่าบ้านอาลึ ได้
พัฒนาการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับผู้มา
เยี่ยมชมตั้งแต่ปี 2550  จนเข้าสู่กระบวนการประเมิน
มาตรฐานโฮมสเตย์ในปีแรก คือ 2552 หลังจากนั้นได้เข้ารบั
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การประเมินทุก ๆ  3 ปี บ้านอาลึจึงสามารถกระจายรายได้
ให้แก่สมาชิกชุมชนด้วยวิธีการร่วมกันแบ่งสันปันส่วนจัดการ
ให้เกิดรายได้จากการพักบ้านอาลึโฮมสเตย์ จ านวน 16 หลัง 
ด้วยค่าบริการ 100 บาท/คน/คืน  ค่าอาหาร 80 –150 
บาท /คน/มื้อ  อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้เสริม
ที่อาจยังไม่เพียงพอส าหรับชุมชน เนื่องจากปัจจัยด้านระยะ
ทางไกลของบ้านอาลึ และปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่
แหล่งท่องเที่ยวหลัก  จึงเป็นจุดอ่อนในการดึงดูดให้ผู้มา
เยี่ยมชมเข้ามาพัก 
 

 
 

รูปที่ 7 บ้านอาลึโฮมสเตยผ์่านการประเมินมาตรฐานโฮม 
สเตยไ์ทย 

3.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  ผ่านสื่อบุคคล  (ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน) สื่อหอกระจายข่าว สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
กิจกรรม และสื่อสมัยใหม่ บ้านอาลึพยายามพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารให้สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง  
เพื่อสร้างการมีสว่นรว่มและประสานงานกับสมาชิกชุมชนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชม  
ตลอดจนการสื่อสารสู่ภายนอกขยายวงกว้างเพื่อประชาสัมพันธ์
ทุนทางวัฒนธรรม  โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลต่อชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  และ
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปว่า หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย 
บ้านอาลึ จ.สุรินทร์ มีทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อน
ถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ภาษาที่เป็นของตนเอง การแต่งกาย 
ด้วยผ้าไหมมัดหมี่สีด าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวกูย 
สถาปัตย์แบบชาวกูย  การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการ

ย้อมผ้าไหมจากผลมะเกลือ การอบนึ่งผ้าไหมด้วยพืช
สมุนไพร 8 ชนิด ให้มีกลิ่นหอมและป้องกันแมลงศัตรูผ้า
ไหม  นอกจากน้ีชาวกูยบ้านอาลึยังอนุรักษ์พิธีกรรมเซ่นไหว้
ปู่ตาเพื่อคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข  พิธีกรรมร า
แกลมอ-แกลออ ซึ่งเป็นพิธีกรรมและความเช่ือในการรักษา
ผู้ป่วย  นอกจากนี้บ้านอาลึมีกิจกรรมเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่  การดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวผ่านโปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  การรองรับด้านการท่องเที่ยวด้วย
สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ที่พักโฮมสเตย์ที่ได้
รับรองมาตรฐาน การบริหารจัดการด้วยรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารบ้านอาลึโฮมสเตย์  ประเด็นส าคัญที่สุดคือ
บ้านอาลึได้ใช้ทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวที่มีในชุมชนเป็น
ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว 
ได้แก่ การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเอกลักษณ์หรือความ
เป็นตัวตนของชุมชนชาวกูย  การจัดการความรู้ภายในชุมชน   
การน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการกระจายรายได้ของสมาชิกชุมชน  การ
น าทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
บริการด้านการท่องเที่ยว  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารหลาย
รูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ส่งผลต่อชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
      จากสรุปผลการวิจัยข้างต้น  พบว่าประเด็นการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเที่ยวของหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย บ้านอาลึ จ.
สุรินทร์  สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
         1. การน าทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างเอกลักษณ์หรือ
ความเป็นตัวตนของชุมชนชาวกูย ผ่านฐานการเรียนรู้รูปแบบ
ต่าง ๆ  เพื่อบริการให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม  ซึ่ง
เป็นการต่อยอดเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนของชาวกูย  ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับทุนทาง
วัฒนธรรม  ทั้งนี้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมี
มูลค่าสั่งสมมาตั้งแต่อดีตและถ่ายทอดสูรุ่่นตอ่รุ่น การน าเอา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นมาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
และมีมูลค่าจะสามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิต 
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สังคมและเศรษฐกิจในที่สุด ผลการวิจัยดั งกล่าวจึ ง
สอดคล้องกับ แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่จะต้อง
ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจจริงและเช่ือมโยงกันทั้งเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริ การ  อยู่บนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวก
เข้ากับการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ (อาภรณ์ 
ชีวะเกรียงไกร,2552)    ดังนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  จึงเป็น
ตัวขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  กระตุ้นให้
เ กิ ดการสร้ า งส รรค์ ผล งานบนฐานภู มิ ปัญญา ไทย  
ความส าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  (เทิดชาย  ช่วย
บ ารุง, 2554) 
        2. การจัดการความรู้ภายในชุมชน  การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยวิธีการสื่อสาร
ดั้งเดิมคือการบอกต่อกันรุ่นต่อรุ่น หรือสืบทอดสู่ลูกหลาน  
การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาต่าง ๆ มักจ ากัดอยู่ เฉพาะเครือ
ญาติหรือคนรู้จัก แต่ลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความ
สนใจอย่างจริงจัง  ดังนั้นหากไม่มีการสืบทอดต่อ องค์ความรู้
นั้นก็จะเลือนหายไม่คงอยู่  ในขณะที่  กนกพร  ฉิมพลี (2555)  
พบว่า ปัจจัยความรู้ด้านการจัดการความรู้   วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้น าและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเง่ือนไข
ส าคัญที่ท าให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จ 
        3. การน าทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างอาชีพด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการกระจายรายได้ของสมาชิก
ชุมชน พบว่า บ้านอาลึมีการความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าที่
เป็นทุนวัฒนธรรมกับทุนเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับ พร
ชัย  หอมช่ืน (ม.ป.ป.)  กล่าวว่า การพัฒนาสินค้าโดยอาศัย
ทุนทางวัฒนธรรมมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ     
1) การศึกษา จุดเด่นของวัฒนธรรมและน ามาปรับให้กลมกลืน
กับกลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมและวิถีชีวิตของสังคม โดยผลิตเป็น
สินค้าที่มีการปรับปรุงรูปแบบที่เหมาะสม ทันสมัยและ
น่าสนใจมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  2) การ
สร้างสรรค์ เรื่ องราวทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ นับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสินค้า และการน า
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาจัดการ เช่น ผสมผสานหรือ

เสริมคุณภาพของสินค้า การสร้างตราสินค้า การสร้างสิ่ง
ใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์และเรื่องราว  
        4. การน าทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว  ผลการวิจัย
ประเด็นดั งกล่าว ช้ีให้ เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมทั้ง
ด้านการผลิตสินค้า และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมเป็นต้นน้ า แต่สังคมยังให้ความสนใจน้อย
มาก  ทั้งที่วัฒนธรรมท าให้เกิดสินค้าและบริการที่สร้าง
รายได้สู่ประชาชน  อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ของ สุนิสา มามาก (2554) พบว่า ชุมชนชาวกูยบ้านอาลึมี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ดังนั้นจึงควรดึง
ศักยภาพดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
        5. การใช้ช่องทางการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน
ทางวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชน ผลการวิจัย
ประเด็นดั งกล่ าวสะท้อนให้ เห็นถึ งความส าคัญของ 
กระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชนส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกัน  สิ่งส าคัญสมาชิก
ชุมชนจะต้องมี ส่ วนร่ วมในการสื่ อสารเพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  หรือสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ในทุกขั้นตอน  อีกทั้งยังจ าเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สาระทุนทางวัฒนธรรม ผ่านสื่ออย่างกว้างขวาง 
เพื่อให้ประชาชนได้ซึมซับในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2553) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
       งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนจาก
โครงการ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การสื่อสาร
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อีกทั้งได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากผู้ช่วยวิจัย  ตลอดจนผู้น าชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชนบ้านอาลึ ซึ่งได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก  
แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

The Factors Influencing the Leaders Participation in the Conservation of  World 
Cultural Heritage Tourist Attraction as Sources of Income  

in Koh Muang, Phra Nakhon Sri Ayutthaya. 
นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย (Nantapat  NIttayapongchai)* 

  
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับ

การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่ง
รายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้
จากการท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม บริ เวณเกาะเมื อง
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผุ้น าชุมชนบริเวณเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จ านวน 65 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ขั้นตอน ส่วนข้อมูลคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่ง
รายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ระดับปานกลางส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดก
โลก แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยา คือ ปัจจัยด้านความรู้เรื่องการอนุรักษ์
มรดกโลก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  โดยอธิบายไดร้อ้ยละ 
46.5    

 
ค ำส ำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, การมีส่วนร่วม, แหล่งรายได้
จากการท่องเที่ยว  

 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to explore 

1) the level of leaders participation towards the 
conservation of the world cultural heritage tourist 
attraction, in Koh Muang, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 
Province, and 2) the factors influencing the leaders 
participation in the conservation of cultural heritage 
tourist attraction. The sample used in this research  
consisted of 65 informal community leaders, in Koh 
Muang, Phra Nakhon Sri Ayutthaya. The research tool 
was the questionnaires. The collection data were 
analysed by using statistical methods; percentage, 
mean, standard deviation and stepwise regression 
analysis. The findings revealed that the leaders 
participation in the conservation of the world 
cultural heritage conservation, Koh Muang, Phra 
Nakhon Sri Ayutthaya Province was at medium level. 
It was found that knowledge of the world cultural 
heritage could predict the factors influencing the 
leaders participation with the statistical significance at 
.05 and this knowledge factor could explain the 
leader participation at 46.5 percents.  

 
Key Words : factors influencing, the leaders, 
participation, cultural heritage tourist 
attraction 
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1. บทน ำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก่อให้เกิด

รายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจ านวนมาก จาก
รายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2557 
สามารถท ารายได้ให้ประเทศประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท 
เมื่อเทียบสัดส่วนกับรายได้ของประเทศจะพบว่ารายได้จาก
การท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของผลิตภันฑ์มวลรวม
ของประเทศ และเกิดรายได้ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น 
เป็นแหล่งสร้างงานโดยตรงในภาคกิจกรรมโรงแรม และ
การบริการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาคการท่องเที่ยวเป็น
จักรกลหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
นอกเหนือจากการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ 
โดยมีสถิติโดยภาพรวมการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนนักท่องเที่ยว และรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2556 

ปี 
(พ.ศ./ค.ศ.) 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

(คน) 

รายได ้
(ล้านบาท) 

รายได้
เปลี่ยนแปลง
จากปีก่อน 

2556/2013 26,546,725 1,207,145.82 +22.69 % 

2555/2012 22,353,903 983,928.36 +26.76 % 

2554/2011 19,230,470 776,217.20 +30.94 % 
2553/2010 15,936,400 592,794.09 +16.18 % 
2552/2009 14,149,841 510,255.05 -11.19 % 
2551/2008 14,584,220 574,520.52 +4.88 % 
2550/2007 14,464,228 547,781.81 +13.57 % 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2557) 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับ
การยกย่องเป็นมรดกโลก เมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ.2534 ซึ่ง
เป็นจุดขายที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ยั่งยืนจึงจ าเป็นที่ประชาชนที่
อาศัยในเขตเกาะเมืองอันเป็นศูนย์กลางของมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ที่ท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนดินแดน
มรดกโลกอีกครั้ง แต่ที่ผ่านมามักมีปัญหาด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว เช่น งบประมาณการบริหารจัดการมีน้อย 

อาหารการกินไม่สะอาด บริการรถรับจ้างฉวยโอกาสขึ้นค่า
โดยสารกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
การจราจรไม่ปลอดภัย และยังมีปัญหาอาชญากรรม  เช่น 
การฉกชิงวิ่งราวการท าร้ายนักท่องเที่ยว อีกทั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบขาดก าลังคนในการดูแลนักท่องเที่ยว และได้
พยายามแก้ปัญหาโดยมีอาสาสมัครดูแลนักท่องเที่ยว แต่ก็
ยังไม่สามารถท าได้ทั่วถึง ที่ผ่านมามีการประชุมวาง
แผนการพัฒนาจังหวัดร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
พบว่ากลยุทธ์หน่ึงที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ ให้ขับเคลื่อน
ไปได้ดีต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้น าชุมชนถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เริ่มตั้งแต่การคิด การวางแผน การด าเนินการ การติดตาม
และประเมินผล  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหากผู้น าในชุมชนมี
ส่วนร่วมและมีความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแล้ว ย่อมท าให้
มรดกโลกในชุมชนเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเป็นไปอย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์มรดกโลก ที่เป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็น
ข้อมูลน ามาพัฒนาการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมให้เกิด
รายได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนตลอดไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน
ในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา   

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จาก
กา รท่ อ ง เที่ ย วทา งวัฒนธร รม  บริ เ วณ เก าะ เมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา 
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3. วิธีด าเนินงาน 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือผู้น าชุมชนที่
พักอาศัยในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) ผู้น า
วิสาหกิจชุมชน  2) กลุ่มผู้อาวุโส  3) ผู้น าชุมชนจ านวน 16 
ชุมชน รวมทั้งหมด 65 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชากรทั้งหมด
ดังกล่าวข้างต้นจ านวน 65 คน และเพื่อสนับสนุนความ
น่าเช่ือถือได้ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ผู้อาวุโสจ านวน 20 
ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ โดยการใช้
เทคนิคสโนว์บอล (Snowball Technique) คืออาศัยคน
ใกล้แนะน ากลุ่มตัวอย่างคนแรก คนแรกแนะน าคนที่ 2 คน
ที2่ แนะน าคนท่ี3 และท าการแนะน าต่อไปเรื่อยๆ จนครบ 
20 คน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ ใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง โดยให้สอดคล้องและครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ 
   1) ความตระหนักถึงคุณค่ามรดกโลก  
   2) ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชน 
 แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
 ตอนท่ี 2 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก 
 ตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลก 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วม 

 

 

3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามที่ ร วบรวมมา ได้ ท า กา ร
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาบันทึก
ลงรหัส แล้วน ามาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น ามา
สังเคราะห์และจัดให้เป็นระบบ มีความเช่ือมโยงและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกแหล่งรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มดีังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive) Analysis) 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล 

2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ใช้หาอิทธิพลของตัวแปรตาม            
ที่ส่งผลจากตัวแปรอิสระ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
แบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยใช้สัญญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 p-Value แทน ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
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 R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ 
 R2    แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ์
 R2

adj แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณเ์มื่อปรับตัว 
 b แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์รูปคะแนนดิบ 
 Beta แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป              
คะแนน มาตรฐาน 
 VIF, Tolerance  แทน ค่าสถิติที่ใช้บอกปริมาณ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน  
         ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงปัจจัยด้าน
จิตวิทยา 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความ
คิดเห็นของผู้น าชุมชนต่อปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 (n = 65) 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู ้
1. ความตระหนักถึงคุณค่าแหล่ง 
    มรดกโลก 

3.18 .872 ปานกลาง 

2.  ความตระหนักถึงการมีส่วน 
    ร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลก 

3.41 .916 ปานกลาง 

     

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้น าชุมชนมีระดับความ
ตระหนักถึงคุณค่ามรดกโลก แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.18 ) 
ระดับความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก
โลก ( X = 3.41)  
 
ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ของผู้น าชุมชน ปัจจัยด้าน
ความรู้ทางการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 (n = 65) 
ปัจจัยดา้นความรู้ทางการ

อนุรักษ์มรดกโลก 
.รู ้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. มีความรู้เรื่องมรดกโลกเป็น

ทรัพยากรประเภทหนึ่ง 
65 100 0 0 

2.  มีความรู้วา่องค์การยูเนสโก
ได้ท าการขึ้นทะเบียน
อุทยานประวัติศาสตร์ของ

65 100 0 0 

จังหวัดเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม  

    จากตารางที่ 3 พบว่าผู้น าชุมชนมีความรู้เรื่อง
มรดกโลกเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง มีความรู้ว่าองค์การ
ยูเนสโกได้ท าการข้ึนทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนด้านการวิเคราะห์ปัญหา ด้านการ
วางแผน ด้านการด า เนินการ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล  

 (n = 65) 
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้น า

ชุมชน X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู ้
1. ด้านการวิเคราะห์ปัญหา 2.41 .987 น้อย 
2. ด้านการวางแผน 2.45 .992 น้อย 
3. ด้านการด าเนินงาน 2.74 .983 ปานกลาง 
4.  ด้านการติดตามและประเมินผล  2.37 .984 น้อย 

    จากตารางที่ 4 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนด้านการวิเคราะห์ปัญหา ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินการ ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลดังนี้
ด้านการวิเคราะห์ปัญหา อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.41) ด้าน
การวางแผน อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.45)   ด้านการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.74)  ด้านการ
ติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.37) 
 
ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัว
แปรอิสระด้วยกัน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ ด้วยค่าสถิติ Tolerance และ VIF 

 (n = 65) 

ปัจจัยดา้นความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
มรดกโลก 

Co linearity 
Statistics 

Tolerance VIF 
1. ความตระหนักถึงคุณค่าแหล่งมรดกโลก   .973 1.003 
2. ความตระหนักถึงการมีส่วน ร่วมใน 
    การอนุรักษ์มรดกโลก 

.984 1.018 

3.  ความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกโลก 1.000 1.011 
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    จากตารางที่ 5 พบว่าผลการทดสอบความ 
สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระด้วยกัน เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระจะเห็นว่าค่า Tolerance              
มีมากกว่า 0.10 ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 
ทุกตัวแปร แสดงว่าตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์
กันเองในระดับสูง จึ งไม่ เกิดปัญหาในการวิ เคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณ 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนของตัว
แปรพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน
ในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จาการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

 (n = 65) 

ตัวแปรพยากรณ ์
.การมีส่วนร่วมของผู้น าชมุชน 
b Bata t p-

value 
1. ค่าคงที่ .472 - .835 .431 
2. ความตระหนักถึงคุณค่าแหล่ง 
    มรดกโลก (AWARVALU) 

- .129 1.183 .231 

3. ความตระหนักถึงการมีส่วน  
    ร่วมในการอนุรักษ์มรดก 
    โลก (AWARPART) 

- -
.013 

-
.091 

.932 

4.  ความรู้ด้านการอนุรักษ์ 
    มรดกโลก (KNOWLEDG) 

2.425 .465 3.698 .000* 

R=.465    R2=.176   SEE=.56982   F=13.903  p-value=.000 

   * ที่ระดับนัยส าคัญ .05  (p – value < .05)  

 จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ขั้นตอนเพื่อท าการพยากรณ์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่ง
รายได้จาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พบว่าความรู้เรื่อง
มรดกโลกเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก และเมื่อ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปของคะแนน
มาตรฐาน (Bata) พบว่าตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว คือ การ
มีความรู้เรื่องมรดกโลกมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยตัวแปรสามารถอธิบายความ
แปรปรวนการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนได้ร้อยละ 46.5 (R 
= .465) 

 สามารถเขียนในรูปคะแนนดิบเป็นสมการพยากรณ์ 
ได้ดังนี้ 
 BEHAVIOR = .472 + 2.425 KNOWLEDG 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 
 ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตุดารณ์
อย่ างไม่มีส่ วนร่ วม ซึ่ ง เป็นการเสริมและสนับสนุน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น             
ซึ่งได้ผลดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยที่
ชุมชนและนักท่องเที่ยวมีจิตส านึกร่วมกัน ในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และน ารายได้มาสู่ชุมชน 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้น าต่อการค้นหา
สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่งรายได้จาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมืองพระนคร           
ศรีอยุธยา ด้านความตระหนักถึงคุณค่าแหล่งมรดกโลก  
ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกโลก และการ
มีส่วนร่วมด้านการด าเนินการ อยู่ระดับปานกลาง การมี
ส่วนร่วมด้านการวิเคราะห์ปัญหา ด้านการวางแผน และ
ด้านการติดตามประเมินผล อยู่ระดับน้อย ด้านความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์มรดกโลก ผู้น าชุมชนมีความรู้เรื่องมรดกโลก
เป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง มากที่สุด การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบขั้นตอนพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี     
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการอนุรักษ์มรดกโลก แหล่ง
รายได้จาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 คือ 
ปัจจัยด้านความรู้เรื่องอนุรักษ์มรดกโลก โดยร่วมกันอธิบาย
ได้ร้อยละ 46.5 (R = .465) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม
ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการ
ด าเนินการ ด้านการติดตามและประเมินผล เพราะผู้น าน า
ชุมชนตามบริบทงานวิจัยนี้เห็นความส าคัญของการท างาน
ร่วมกับภาครัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
 2. หน่วยงานภาครัฐบาลควรตระหนักถึง
ศักยภาพของผู้น าชุมชนในการที่จะส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน 
และดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์มรดก
โลก แหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
 3. ควรดึงกลุ่มผู้น าชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวน 
การอนุรักษ์ซ่อมแซมโบราณสถาน เพื่อให้คงความเป็น
มรดกโลกมรดกโลก แหล่งรายได้จาการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม นอกเหหนือจากการของบประมาณเพื่อการ
บูรณะซ่อมแซม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  โครงการวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ จากเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างจากโครงการนี้ทุกท่าน            
ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ท าให้ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ 
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แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
Guidelines to increase service capacity in accommodation  

In NakhonRatchasima Province 
วารุณี  ด ากระโทก(WaruneeDumkrathok)* กนกกานต์ แก้วนุช(KanokkarnKaewnuch)**  

 
*นิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ  

คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
บริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 4 ประการคือ 1) เพื่อ
ศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่
พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษา
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา  4) เพื่อศึกษาแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้า
งานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก กระบวนการวิจัยจะใช้แบบ
ผสมผสานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 แบบคือ 1) ผู้วิจัย
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้าง 
และ 2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมด้วยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอนุมาน ผลการวิจัยพบว่า 
ตามหลักคุณภาพของการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีความคาดหวังต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา  สูงกว่าการรับรู้ในทุก
ด้าน แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมากต่อ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวั ด
นครราชสีมา 
 
ค าส าคัญ : ความคาดหวัง,การรับรู้,ความพึงพอใจ,การ
บริการ  

 
ABSTRACT 

The research aims to 1) study tourist 
expectation in regard to accommodation services 
in NakhonRatchasima Province 2) study tourist 
perception towards tourism accommodation  
 
services in NakhonRatchasima Province 3) study 
tourist satisfaction in regard to accommodation 
services in NakhonRatchasima Province and 4) 
provide recommendations to increase service 
capacity in accommodations in Nakhon 
Ratchasima Province. The target includes—Thai 
tourists, hotel managers and relevant department 
heads. The researcher employed mixed methods 
research that is 1) unstructured in-depth 
interviews and 2) questionnaires. Descriptive 
Statistic Analysis and Inferential Statistics Analysis 
were presented. Lastly, the result demonstrates 
that, in respect of service quality, Thai tourists 
have higher level of expectations in all aspects, 
when compares with their perception level. That 
said, it shows that Thai tourists have high 
satisfaction level towards accommodation 
services in NakhonRatchasima Province. 
 
Key words : Expectation, perception, satisfaction, 
service 
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บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีการ

เจริญเติมโต ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปท่ัวทุกทวีปโดยมีระบบ
การให้บริการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
บริการข้อมูลข่าวสาร การบริการคมนาคมขนสง่ การบริการ
อ านวยความสะดวกผ่านเข้า–ออกระหว่างประเทศ การ
บริการบริษัทน าเที่ยว การบริการมัคคุเทศก์ การบริการ
สถานท่ีพักแรม การบริการภัตตาคารร้านอาหาร การ
บริการสิ้นค้าของที่ระลึก การบริการบันเทิง และระบบให้
ความคุ้มครองรักษาความปลอดภัยเข้ามาท าหน้าที่เป็น
สะพานเช่ือมโยงสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้
เดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวตามที่พึงประสงค์ ผล
ของการที่ใช้บริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการ
ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถบอก
ได้ว่าได้รับความประทับใจและพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
ทุกประเทศที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างก็
ปรารถนาที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในความนิยมของ
นักท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลจากปฏิกิริยา
ลูกโซ่ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะช่วยขยายผล ซัก
ชวนให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อันเป็นที่มา
ของรายได้เข้าสู่ประเทศ (กฤษณ์ โคตรสมบัติ, 2554 :53)ใน 
ปีพ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: 
AEC ) ร่วมกับประเทศอื่นๆในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบรูไนดารุสซา
ลาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักร
กัมพูชา  ซึ่งผลผูกพันธ์ที่จะตามมาด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย คือ นักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกทั้งหมด
สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างเสรี
มากขึ้นตามไป ด้วยในธุรกิจโรงแรม คุณภาพการให้บริการ
จัดเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นคุณภาพของการบริการถือว่าเป็นอาวุธส าคัญในการ
สร้ า งความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน  ( Competitive 
Advantage) เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
และท าให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายมากข้ึนเพื่อแลกกับการบริการ

ที่เหนือกว่า แล้วยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความภักดิ
ต่อโรงแรม เพราะความภักดีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการซื้อซ้ า
และอาจท าให้เกิดการซื้อเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่
หวั่นไหวต่อราคาของคู่แข่งที่ต่ ากว่า และนอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือส าคัญในการโฆษณาให้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาใช้
บริการด้วยการบอกต่อ (Word of  Mouth) ดังนั้นภายใต้
ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโรงแรม การยกระดับ
คุณภาพการบริการจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ควรค านึงถึง (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ , 2548: 176)  
ธุรกิจที่พักแรมประกอบด้วยหลายส่วนงาน ได้แก่ งาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานรักษาความปลอดภัย งาน
แม่บ้าน งานบริการส่วนหน้าและอื่นๆเป็นต้นอย่าง ไรก็
ตามที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่มัก
ประสบกับนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด
นครราชสีมา คือ ศักยภาพการบริการด้านที่พัก ทั้งนี้
เนื่องจากปริมาณของผู้ประกอบการ และรูปแบบของการ
ให้บริการ ดังนั้นเพื่อการสร้างศักยภาพในการรองรับการ
แข่งขันในประเทศ และในประชาคมอาเซียน จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักของ
จังหวัดนครราชสีมา ให้มีมาตรฐานที่จะแข่งขันได้ ซึ่งผล
การศึกษานั้นสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และเอื้ออ านวยประโยชน์สู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้วางแผนการจัดการ และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไปโดยวรรณกรรมที่เกี่ยว ข้องซึ่ง
ผู้วิจัยใช้เป็นกรอบในการศึกษาคือ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมหรือ ที่พัก บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 
(2548: 165-170) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
พาราสุรามาน ,แซทแฮล์ม และแบร์รี่  (Parasuraman, 
Zeithaml; & Berry. 1998) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2529: 
42) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง(Christopher, 
Vandermerwe&Lewis. 1996: 123 - 125)  แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้สมิท และฮูทตัน (Smith and 
Huston, 1983) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ
คอตเลอร์ (Kotler, 1997: 47) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ
สายการบินต้นทุนต่ าเที่ยวบินภายในประเทศ อินทิรา จันทรัฐ. 
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(2552)  ศึกษาความคาดหวังของลูกค้าต่อการใช้บริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)จตุพร  เขียวเขิน (2553)  
ได้ศึกษาเรื่องการวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์
เอสแมนช่ัน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาว
วนิดา  เพชรสังหารและคณะ (2552) เป็นต้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อ

การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมา 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพการ
บริการด้านที่พักเพือ่การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ไ ด้ แก่ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้า
งานแผนกต่างๆ ด้านที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว 
ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเลือกบัญชีโรงแรมตาม
พระราชบัญญัติ โ ร งแรม พุทธศักราช 2547 ใน เขต
จังหวันครราชสีมา (ที่ว่าการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
(กลุ่มงานปกครอง))  

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณา
เลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้  1) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรในการค านวณ 
หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้สูตรใน
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง  (ธานินทร์  ศิลป์จารุ , 
2551) 2) กลุ่มตัวอย่างของผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างาน
แผนกต่างๆ ด้านที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ใน

จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่
ต้องการท าการศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้ผู้ศึกษาเลือกกลุ่ม
ตั วอย่ า งแบบใ ช้หลั กความน่ าจะ เป็น  ( Probability 
Sampling) โดยเลือกการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (Lottery Method) 
ดังนั้นการสุ่มจับฉลากเลือกผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างาน
แผนกต่างๆ ด้านท่ีพักประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว              
ในจังหวัดนครราชสีมา และได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 
แห่ง  
 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ของระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
เก็บรวมรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยโครงสร้าง
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนโดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบแบบค าตอบเดียว    
ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบประเภทอัตราส่วน (Ratio 
Scale) ประเภท นามบัญญัติ (NOMINAL SCALE) และ
ประเภทเรียงล าดับ (ORDINAL SCALE) จ านวน 6 ข้อ
 ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list 
question) แบบสอบถาม ส่วนนี้จะเป็นมาตรวัดแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ตามแบบไลเคิท 
(Likert’s Scale) โดยจะมีข้อความให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
พิจารณา และตอบตามข้อที่ก าหนด ตามระดับของมาตรวัด 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ซึ่งในแบบสอบถามจะก าหนดเป็นตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ ส่วนที่ 3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่นๆในการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พัก 
ในจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบ 
สอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
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2.2  เครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ส่วนที่  1 แบบสัมภาษณ์  แบบมี โครงสร้ า ง 
(Unstructured Interview) ซึ่งค าถามจะเกี่ยวกับ แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา คุณภาพการบริการ 
(Service  Quality) ทั้ง 5 คุณลักษณะ  โดยน าไปปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาคุณภาพ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมา โดยการน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา   
ความครอบคลุมและความครบถ้วนในประเด็นที่ศึกษาวิจัย 
ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีความสอดคล้องแล้วน าไป
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้า
งานแผนกต่างๆ ด้านที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว 
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ส่ ว น ที่ 2 ก า ร สั ม ภ า ษณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( In-depth 
interview) ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์
กับผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก
ประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา  
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจความ
ถูกต้องของเนื้อหาและทดสอบความเช่ือมั่นเป็นที่เรียบร้อย
แล้วมาด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแบ่ง ดังนี้   
 3.1  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบ
เครื่องมือและได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องไป
สอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาใช้บริการที่พัก
ในจังนครราชสีมา โดยเก็บข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัด
นครราชสีมาที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถให้ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
เพื่อให้สามารถช้ีแจงข้อสงสัยกับผู้ตอบแบบสอบถามได้ 
และเมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วท าการ
ตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 

3.2 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ที่สร้างขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้จัดการ
โรงแรมหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก ประเภท
โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
 1) คัดเลือกผู้ประกอบการด้านที่พัก ประเภท
โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา จาก
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดนครราชสีมา โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ ให้
สัมภาษณ์นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างานแผนก
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
 2) ท าหนังสือเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์จากคณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 3) การสัมภาษณ์ใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงเพื่อ
จะได้ข้อมูลครบถ้วน และจดบันทึกส าหรับข้อมูลที่ส าคัญๆ 
 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
ส าเร็จรูป เ พื่อหาค่าสถิติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive 
Statistic) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งเป็น
วิธีการทางสถิติที่สรุปบรรยายคุณสมบัติของประชากรหรือ
กลุ่มตัวอย่างตามข้อมูลหรือลักษณะของตัวแปรที่รวบรวม
มาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการด าเนินการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์จะใช้
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้
การแจกแจง ค่าความถี่ (Frequency) การค านวณหาค่า
ร้อยละ(Percentage) ตามลักษณะของตัวแปรในการ
แสดงผล ส่วนของการวิเคราะห์ค่าความคาดหวังและการ
รับรู้ในการบริการทั้ง 22 ปัจจัยย่อยและ 5 ปัจจัยหลักของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้ Paired Sample T-Test 
ในการค านวณโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการน าผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
และแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการโรงแรมหรือ
หัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก ประเภทโรงแรมระดับ  
3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลตามแนวความคิดของคุณภาพการบริการ (Service  
Quality) ทั้ง 5 คุณลักษณะ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
ความครบถ้วนของข้อมูลเคราะห์และสั งเคราะห์ตาม
ประเด็นที่ก าหนด ซึ่ งข้อมูลจากจุดนี้จะใช้ content 
analysis ดังนี้ การจัดเรียงข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ ถอด
เทปการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการโรงแรมหรือ
หัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก ประเภทโรงแรมระดับ 3-
4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมาที่เลือกจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง แยกข้อมูลการสัมภาษณ์โดยการจัดประเภทตาม
ประเด็นที่ก าหนดและจะก าหนดรหัสของข้อมูลแต่ละ
ประเด็นย่อยๆ เพื่อง่ายในการน ามาใช้ในการน ามาวิเคราะห์  
การน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาแบ่งแยกตามประเด็น
ต่างๆ โดยการน าเอาแต่ละประเด็นมาเช่ือมโยงเข้ากัน
ทั้งหมด จะได้เรื่องที่ตอบโจทย์การวิจัย โดยใช้ตารางสถิต
ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อท าให้ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

การอภิปรายผล และหาข้อสรุป ด าเนินการโดย
น าผลจากการวิเคราะห์มาอภิปรายเป็นเรื่องๆให้แต่ละเรื่อง
เชื่อมโยงกันเป็นประเด็นหลักเดียวกัน เพื่อความสอดคล้อง
และถูกต้องของข้อมูลที่ได้ 
 
ผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมา ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า  ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ
ด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา โดย
ภาพรวม พบว่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า มีความคาดหวังสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความ

คาดหวังอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการเอาใจใส่ใน
การบริการ และ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ            
มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ด้านความน่าเช่ือถือหรือ
ไว้ใจได้ในการบริการและ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการมีความคาดหวังอยู่ ในระดับปานกลาง
ตามล าดับ 
 5.2 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวั ด
นครราชสีมา ระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ
ด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม พบว่า 
มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีการรับรู้สูงสุดเป็นอันดับ
แรก โดยมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านการเอาใจใส่ในการบรกิาร 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และด้าน
ความน่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ มีการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ  
 5.3 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมา ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
บริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากต่อการบริการด้าน
ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ 
ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านการ
ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและด้านการเอาใจใส่ในการบริการ 
มีความพึงพอใจมากต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในทุกๆ ด้าน  

5.4 แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่
พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นตามความคิดของผู้จัดการ
โรงแรมหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก ประเภท
โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา 
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1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
สถานประกอบการควรจะตกแต่งอาคารสถานที่ให้สะอาด
และสวยงามอยู่เสมอ ควรมีการโฆษณา การให้บริการในสื่อ
ต่างๆ เป็นประจ า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆอยู่เสมอ ควรให้พนักงานควรตอบปัญหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ 
มือถือ และสื่ออื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง และควรมีการลด
ขั้นตอนในการด าเนินงานให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว 
และสถานประกอบการ ควรมีการให้บริการเกี่ยวกับเอกสาร
สิ่งพิมพ์ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 

2) ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการ
บริการ ควรมีมาตรการในการควบคุมสถานประกอบการ
ด้านที่พัก ที่ไม่สามารถท าตามข้อตกลงและเง่ือนไขการ
โฆษณาหรือโปรโมช่ันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว และควรมีการฝึกอบรม
พนักงานในสถานประกอบการ ในเรื่องของการให้บริการที่
ถูกต้อง ตรงต่อเวลาที่ก าหนด เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของ
สถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น 

3) ด้านการตอบสนองความต้องการผู้รับ 
บริการ ควรมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบและให้เหตุผล
ทุกครั้งเกี่ยวกับการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตก
ลงไว้กับนักท่องเที่ยว และควรมีขั้นตอนการให้บริการที่
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมไปถึงขั้นตอนการรับ
บริการจากพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อการบริการในด้านนี้เพิ่มมากข้ึน 

4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า กิจการ
ควรส่งเสริมให้พนักงานควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต พนักงานควรมีกิริยา มารยาทสุภาพอ่อนโยนและ 
เป็นมิตร และสถานประกอบการควร มีระบบป้องกันและ
การรักษาความปลอดภัยที่มั่นใจได้ 

5) ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ สถาน
ประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานควรมีการเอาใจใส่
ลูกค้าแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานควรจะเข้าใจ            
ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่าง
ถูกต้อง สถานประกอบการควรมีพนักงานคอยแนะน า            
ให้ค าปรึกษาแก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจและเป็นกันเอง 

และควรมีการอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียด โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 20-30 ปีมี
สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ ในระดับ
ปริญญาตรี ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพท าธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ เป็นเพศหญิงที่มา
ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาสอดคล้องกับงานวิจัยทวีศักดิ์ 
ทิพยมหิงษ์ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  

2.  อภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 
เพื่อศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ 
ด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า  
ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่
พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
เรียงล าดับความคาดหวังด้านดังกล่าวได้ดังนี้ 1)  ด้านการ
ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 2)  ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ 
3) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4)  ด้านความ
น่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ และ 5)  ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ตามล าดับ
สอดคล้องแนวคิดของ Gronroos (1990) และ Berry and 
Parasuraman, (1990) เรื่องคุณภาพของบริการ 
(Dimensions of service Quality) การตัดสินใจบริการ 
อัน เป็นองค์ประกอบอย่ างหนึ่ งข องส่ วนผลิตภัณฑ์ 
(Product mix) ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ในมิติ            
ด้านปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมของระบบการส่งมอบ เช่น 
ความเช่ือถือได้ และปฏิกิริยาตอบรับกับองค์ประกอบ           
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เช่น การเอาใจ
ใส่ และระดับของความไว้วางใจ โดยที่แนวคิดของ Joseph 
และ Blanton (2000: 32) คุณภาพให้บริการ การบริโภค
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สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคแต่ละคนมีความคาดหวังในตัว
สินค้าหรือบริการอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งในความเป็น
จริงผู้ให้บริการอาจผลิตสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่างกับ
ความคาดหวัง ซึ่งเป็นได้ทั้งในกรณีพอดีหรือสูงกว่าความ
คาดหวัง ท าให้ลูกค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมี
คุณภาพสูง และกรณีบริการที่ได้รับต่ ากว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
ท าให้ลูกค้าประเมินว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ มีคุณภาพต่ า
ไปด้วย  

3. ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 เพื่อศึกษา
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวต่อการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมา สามารถเรียงล าดับการรับรู้ด้าน
ดังกล่าวได้ดังนี้  1)  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า                  
2)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3)  ด้านการเอา
ใจใส่ในการบริการ 4)  ด้านการตอบสนองความต้องการ 
และ 5) ด้านความน่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Antioned; & Van 
Raaij (1988)การรับรู้คุณภาพเกิดจากความคาดหวังของ
ลูกค้า สินค้าหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเมื่อความ
ต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้ การรับรู้
คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการลูกค้าจะท าการ
พิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน ความคงทน 
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่
ในการเสียต่ า และบริการหรือสินค้าจะมีคุณภาพเมื่อลูกค้า
ได้ท าการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อ
สินค้าหรือบริการนั้น  

4.  อภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ
ด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการบริการด้านที่พักเพื่อ
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา สามารถเรียงล าดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านดังกล่าวได้ดั งนี้                  
1)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2)  ด้านความ
น่าเชื่อถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ 3)  ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า และ 5)  ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวังก่อนการเข้ารับบริการ

ในทุกๆ ด้าน สูงกว่าการรับรู้จริงหลังการเข้ารับบริการใน
ทุกๆด้าน แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมาก
ในการบริการในทุกๆด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของจิต
ตินันท์ เดชะคุปต์ (2539: 19) ความพึงพอใจเป็นผลที่
เกิดข้ึน เนื่องจากการประเมินภาพรวม ของประสบการณ์
หลายๆ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใน
ระยะเวลาหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความพึงพอใจเป็น
การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่
แนวคิดของคอตเลอร์ (Kotler, 1997: 47) ความพึงพอใจ
เป็นการบอกระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบการท างานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ 
(Product’s perceived performance) กับความคาดหวัง
ของบุคคล (Person’s expectation) ดังนั้น ระดับความ
พึงพอใจ จึงเป็นความแตกต่างระหว่างการท างาน (ผล) ที
มองเห็นหรือเข้าใจ และความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
สามารถแบ่งอย่างกว้างๆเป็น 3 ระดับ ด้วยกัน และลูกค้า
รายใดรายหนึ่ง อาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 
ระดับนี้  กล่าวคือ หากการท างานหรือข้อเสนอ (หรือ
ผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าย่อมเกิดความไม่
พอใจ (Dissatisfaction) หากการท างานของข้อเสนอ (หรือ
ผลิต ภัณฑ์ )  ตรงกับความคาดหวั ง ลูกค้า ย่อมพอใจ 
(Satisfaction) แต่ถ้าเกินความคาดหวัง ลูกค้าก็ย่ิงพอใจ
มากขึ้น ความพึงพอใจต่อการให้บริการ เป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระดับความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตามที่เห็น หรือเข้าใจ กับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อน าผลที่ ได้มาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการให้ดียิ่ งขึ้น และสนองต่อความคาดหวังของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  อภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 4 
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มคุณภาพการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นตามความคิดของผู้จัดการโรงแรมหรือ
หัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก ประเภทโรงแรมระดับ       
3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ด้านที่พัก 
ประเภทโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ผู้จัดการโรงแรมหรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ ให้
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ความส าคัญกับคุณภาพของการบริการอย่างยิ่ ง  ซ่ึ ง
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการ
บริการตามปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  ด้านความ
น่าเช่ือถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
และด้านการเอาใจใส่ในการบริการ ตามเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) โดยสอดคล้อง
กับแนวความคิด Parasuraman,Zeithaml; and Berry. 
(1998) เพื่อศึกษาการพัฒนาขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยแบ่งเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพออกเป็น 5 ด้าน ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ (Tangibles) ความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ (Reliability)  
การตอบสนองลูกค้า (Responsive) การให้ความมั่นใจแก่
ลูกค้า (Assurance) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร  เขียวเขิน (2553) เรื่อง
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ล าพูน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงล าดับได้ดังนี้ คือ คุณภาพบริการด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการตอบสนอง ด้านความเอาใจใส่ ด้านการรับประกัน 
และด้านความมีตัวตนเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการตลาด
ของธนาคาร และนอกจากน้ันยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
ด้านคุณภาพการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจอย่างสูงที่สุดโดยได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การเพิ่มศักยภาพการบริการด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาไว้ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
สถานประกอบการควรจะตกแต่งอาคารสถานที่ให้สะอาด
และสวยงามอยู่เสมอ ควรมีการโฆษณา การให้บริการในสื่อ
ต่างๆ เป็นประจ า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆอยู่เสมอ ควรให้พนักงานควรตอบปัญหาข้อสงสัย
เกี่ ย วกั บการท่อ ง เที่ ย ว  ผ่ าน ช่องทางอิน เตอ ร์ เน็ ต
โทรศัพท์มือถือ และสื่ออ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้อง และควรมีการ
ลดขั้นตอนในการด าเนินงานให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว และสถานประกอบการ ควรมีการให้บริการ
เกี่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
สอดคล้องกับวิจัยของ อัญมณี สงวนวงศ์วาน (2543 : 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ขนาดใหญ่ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงแรมขนาดใหญ่ ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่ ด้าน
การบริการ ด้านราคา ด้านท าเลท่ีตั้ง และด้านการส่งเสริม
การตลาด เรียงตามล าดับ คือ ด้านการบริการที่มีผลต่อการ
ใช้บริการในระดับมากได้แก่ ห้องพักสะอาด สะดวกสบาย 
ที่จอดรถสะดวก กิริยามารยาทของพนักงาน มีบริการด้าน
อ่ืนๆครบครัน และความหรูหราความทันสมัย ด้านราคามี
ผลต่อการใช้บริการในระดับมาก และค่าบริการมีหลาย
ระดับราคาก็มีผลต่อการเลือกใช้  

2)  ด้านความน่าเช่ือถือในการบริการ ควรมี
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบการด้านที่พัก ที่ไม่
สามารถท าตามข้อตกลงและเง่ือนไขการโฆษณาหรือ
โปรโมช่ันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ให้กับนักท่องเที่ยว และควรมีการฝึกอบรมพนักงานใน
สถานประกอบการ ในเรื่องของการให้บริการที่ถูกต้อง ตรง
ต่อเวลาที่ก าหนด เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของสถาน
ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
Gronroos (1990) ที่ว่าความน่าเช่ือถือเป็นความสามารถ
ในการผลิตบริการตามข้อตกลงโดยสามารถไว้วางใจได้ และ
ถูกต้อง 

3)  ด้ านการตอบสนองความต้ องการ
ผู้รับบริการ ควรมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบและให้
เหตุผลทุกครั้งเกี่ยวกับการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่
ได้ตกลงไว้กับนักท่องเที่ยว และควรมีขั้นตอนการให้บริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมไปถึงขั้นตอนการ
รับบริการจากพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งซึ่ง
สอดคล้องกับบุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา(2555: 106) ที่กล่าวถึง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวไว้ว่า เมื่อนักท่องเที่ยวได้
ประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ 
สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก ก็
ท าให้ได้ผลของประสบการณ์ท่องเที่ยวมา โดยลักษณะที่มี
ความพึงพอใจ คือ เป็นประสบการณ์ในทางบวก(Positive) 
ที่นักท่องเที่ยวได้รับ หรือได้สัมผัสจากสิ่งต่างๆ ในขณะที่
ก าลังเดินทางท่องเที่ยวปรากฏผลการประเมินว่าตัวของ
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 
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4)  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า กิจการ
ควรส่งเสริมให้พนักงานควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต พนักงานควรมีกิริยา มารยาทสุภาพอ่อนโยนและเป็น
มิตร และสถานประกอบการควร มีระบบป้องกันและการ
รั กษาคว ามปลอดภั ยที่ มั่ น ใจ ได้  ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ              
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์(2554: 15) ที่กล่าวถึงสินค้า
ท่องเที่ยวว่า หนึ่งในส่วนประกอบของการท่องเที่ยวคือ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(Safety) อันได้แก่ 
ความปลอดภัยในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยที่
ส าคัญตั้งแต่ออกเดินทางจนการท่องเที่ยว และเป็นความ
ต้องการของมนุษย์ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการในข้ันท่ีสองของ Maslow (Maslow, Abraham H. 
1954: 84-89) 

5)  ด้านการเอาใจใส่ในการบริการ สถาน
ประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานควรมีการเอาใจใส่
ลูกค้าแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานควรจะเข้าใจ ถึง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
สถานประกอบการควรมีพนักงานคอยแนะน า ให้ค าปรึกษา
แก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจและเป็นกันเอง และควรมีการ
อธิบาย ช้ีแจงรายละเอียด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส่วน
แนวคิดของกฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2542: 2-139) ได้กล่าวว่า            
ผู้ให้บริการจะต้องมีความพร้อม และเต็มใจที่จะให้บริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของลูกค้าได้
ทันที มีการสื่อสารที่ดีในการช้ีแจงรายละเอียด ก่อน
ให้บริการทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Sharma & 
Mehta (2005:207)  ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างทันท่วงที ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ง่ายและได้รับ
ความสะดวกจากการมาใช้บริการ รวมทั้งจะต้องการ
กระจายการให้บริการไปอย่างท่ัวถึง รวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ สถาน
ประกอบการควรจะตกแต่งอาคารสถานที่ให้สะอาดและ
สวยงามอยู่เสมอ ควรมีการโฆษณา การให้บริการในสื่อ

ต่างๆ เป็นประจ า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆอยู่เสมอ ควรให้พนักงานควรตอบปัญหาข้อสงสัย
เกี่ ย วกั บการท่อ ง เที่ ย ว  ผ่ าน ช่องทางอิน เตอร์ เน็ ต
โทรศัพท์มือถือ และสื่ออื่นๆได้อย่างถูกต้อง และควรมีการ
ลดขั้นตอนในการด าเนินงานให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว และสถานประกอบการ ควรมีการให้บริการ
เกี่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 

2) ด้านความน่าเช่ือถือในการบริการ ควรมี
มาตรการในการควบคุมสถานประกอบการด้านที่พัก ที่ไม่
สามารถท าตามข้อตกลงและเง่ือนไขการโฆษณาหรือ
โปรโมช่ันได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ให้กับนักท่องเที่ยว และควรมีการฝึกอบรมพนักงานใน
สถานประกอบการ ในเรื่องของการให้บริการที่ถูกต้อง ตรง
ต่อเวลาที่ก าหนด เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของสถาน
ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น 
 3) ด้านการตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ 
ควรมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบและให้เหตุผลทุกครั้ง
เกี่ยวกับการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตกลงไว้กับ
นักท่องเที่ยว และควรมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมไปถึงขั้นตอนการรับบริการ
จากพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจต่อการบริการในด้านนี้เพิ่มมากข้ึน 
 4) ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า กิจการควร
ส่งเสริมให้พนักงานควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
พนักงานควรมีกิริยา มารยาทสุภาพอ่อนโยนและเป็นมิตร 
และสถานประกอบการควร มีระบบป้องกันและการรักษา
ความปลอดภัยที่มั่นใจได้ 
 5 )  ด้ านการเอาใจ ใส่ ในการบริการ  สถาน
ประกอบการควรส่งเสริมให้พนักงานควรมีการเอาใจใส่
ลูกค้าแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานควรจะเข้าใจ ถึง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
สถานประกอบการควรมีพนักงานคอยแนะน า ให้ค าปรึกษา
แก่นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจและเป็นกันเอง และควรมีการ
อธิบาย ช้ีแจงรายละเอียด โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
นักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
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6) จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพ
การบริการด้ านที่พัก เพื่ อการท่องเที่ ยวของจั งหวัด
นครราชสีมาในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
เท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการท าการวิจัยอีกครั้ง
หนึ่งในลักษณะนี้และหากได้มีการท าวิจัยขยายไปสู่จังหวัด
อื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น ๆ ในลักษณะหลากหลายกว่าเดิม 
งานวิจัยจะมีความสมบูรณ์และจะท าให้หาผลสรุปได้ชัดเจน
และสามารถน าไปปฏิบัติและปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ด้วยความ
อนุเคราะห์จากบุคคลตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ความ
อนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตลอด
ระยะเวลาการท าวิจัย  อาจารย์ประจ าคณะ  คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตลอดจนผู้ที่มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว
และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านที่พักในจังหวัดนครราชสีมา 
นักท่องเที่ยวชาวไทย เจ้าหน้าที่ประจ าคณะและรุ่นพี่
ปริญญาเอกและปริญญาโทที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลด้วยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทั่งงานวิจัย
เสร็จลุล่วง ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และสุดท้ายผล
อันจะเป็นประโยชน์ ความดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
ครั้งนี้ ขอมอบแด่ครอบครัวที่เคารพยิ่ง หากมีข้อผิดพลาด
ประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เองทุกประการ 
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บทคัดย่อ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีบทบาท
ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งรายได้น ามาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค งานวิจัยนี้เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ
ด้านการท่องเที่ยวไทยต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2015 นี้โดยการจัดท าระบบข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศ
ไทย  รวมถึงการเตรียมพร้อม การวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนทางด้านการท่องเที่ยวทั้งของไทยและภูมิภาค
อาเซียน  โดยผลลัพธ์ของเป้าหมายควรค านึงถึ งการ
พัฒนาและการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนด้วย เพื่อให้เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความ
เข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว  และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับสังคมของ
ชนบทไทย 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยว  ประเทศไทย  ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
Tourism is an activity that is growing 

important to Thai economic and social systems, 
especially as a source of foreign currency, 
employment creation and distribution of income 
bringing to the region.  This research prepares 
for readiness to the impact of tourism in joining 
ASEAN Economic Community in 2015 with 
working on the tourism data system in the 

comparison of all member countries including 
Thailand.  This is with the preparation and 
analysis of strong and weak points of Thailand 
and the ASEAN region.  The target goals will 
include the development with sustainable 
competitiveness.  This is for the economic root 
to be strong and increase the tourism 
management efficiency.  Then, all will discuss 
about how they are related to the Thailand 
rural society. 
 
Key Words:tourism, Thailand, AEC 
 
บทน า 

กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป็ น เ ป็ นกิ จก ร รมที่ มี ก า ร
เจริญเติบโตสูงซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศเพ่ือสร้างงานและ
กระจายความเจริญสู่ ภูมิภาค จากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มีการประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่ 13.8 ล้านคน 
และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่  12.4 
พันล้ านบาท หรื อ  470.3 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ  ซึ่ ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 
6.73 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 
14.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ก่อให้เกิดการ
จ้างงานมากกว่า 4 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.29 ของ
แรงงานทั้งหมด การท่องเที่ยวเป็นตัวแปรหลักทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

95

เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นผลทางตรงต่อเศรษฐกิจ
ประมาณร้อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใน
ประเทศในปี ค.ศ. 2012 และเมื่อรวมกับผลทางอ้อมของ
การท่องเที่ยวแล้วคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ 

โดยจากข้อมูลปี ค.ศ. 2012 จ านวนนักท่องเที่ยว 
ได้เพิ่มขึ้นมากในแต่ละประเทศ โดยจากข้อมูลปี ค.ศ.
2012 มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศบรูไนจ านวน 209,000 
คน  ประเทศอินโดนีเซีย 8,044,000 คน  ประเทศกัมพูชา 
3,584,000 คน  ประเทศลาว 2,140,000 คน ประเทศ
พม่า 593,000 คน ประเทศมาเลเซีย 25,033,000 คน 
ประเทศฟิลิปปินส์ 4,273,000 คน ประเทศสิงคโปร์ 
11,098,000 คน ประเทศไทย 22,354,000 คน และ
ประเทศเวียดนาม 6,848,000 คน 

 
หลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงกัน

ระหว่างนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความส าคัญของนโยบาย
การเกษตรและการพัฒนาในการเติบโตของประเทศ โดย
ในปี 1960 ความส าคัญของภาคการเกษตรได้เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปและการพัฒนาการเกษตรได้เริ่มเข้าสู่นโยบายใน
ระดับชาติเพื่อพัฒนาและการเติบโตของประเทศ นัก
เศรษฐศาสตร์ เ ร่ิมกล่าวถึงบทบาทท่ีส าคัญของภาค
เกษตรกรรมในประเทศก าลังพัฒนา Hirschman (1958) 
กล่าวว่า ภาคเกษตรกรรมยังคงได้รับการตัดสินว่ายังขาด
แคลนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยตรงในการสร้าง
กิจกรรมใหม่ๆ ผ่านผลกระทบต่างๆ ท่ีเชื่อมโยงกัน ในงาน
ที่มีช่ือเสียงของ Johnston and Mellor (1961) ได้ระบุ
บทบาททั้ง 5 ประการของภาคการเกษตรที่ควรจะให้นัก
เศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
อาหารส าหรับการบริโภคในประเทศ การเป็นแหล่งของ
แรงงานเพื่อการขยายขนาดของตลาดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการออมและรายได้จากเงินตราต่างประเทศ และ
ได้ เสนอบทบาท 5 ประการของภาคการเกษตรที่มี
ความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ได้แก่ 1. การ
เป็นแหล่งผลิตอาหาร 2. เป็นแหล่งแรงงาน 3. เป็นตลาด
ส าหรับสินค้าต่างๆ 4. เป็นแหล่งของเงินออมในประเทศ 
5. เป็นแหล่งก าเนิดรายได้จากเงินตราต่างประเทศ โดย 

Mellor(1961)ไ ด้ ส รุ ป ว่ า น โ ย บ า ย ซึ่ ง จ ะ ส ร้ า ง ก า ร
เจริญเติบโตร่วมกันระหว่างภาคการเกษตรในชนบทและ
อุตสาหกรรมในเมืองเป็นสิ่งที่จ าเป็น ทั้งนี้ในประเทศก าลัง
พัฒนามีหลักฐานจ านวนมากที่แสดงให้เห็นว่า ภาค
การเกษตรได้ มีส่วนช่วยให้ เกิดการกระจายรายได้
ประชาชาติซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจ านวน
มาก และการเกษตรกรรมได้เป็นรากฐานส าหรับการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวด้วย ในรูปของวัตถุดิบ สินค้าขั้น
กลาง และเป็นแหล่งอาหารภายในประเทศ นอกจากนี้
แรงงานในโรงงานส่วนใหญ่จะมาจากชนบทและจะท างาน
ในโรงงานในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร โดยทั่วไปโดยธรรมชาติของภาคการท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยแรงงานเข้มข้น ซึ่งภาคการ
ท่องเที่ ยวนี้ จะมีความสัมพันธ์ กับภาคการ เกษตร 
โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงแหล่งที่มาของอาหารหรือความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของคนงานในอุตสาหกรรมการ
ท่อง เที่ ย ว นอกจากนี้ ภาค เกษตรยั ง เกี่ ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียน 

 
องค์การการค้าโลก(The World Tourism 

Organization หรือ WTO) ได้ประกาศในปี 1988 ถึงการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ เป็นการท่องเที่ยวที่จะน าไปสู่
การจัดสรรทรัพยากรท้ังหมดในการตอบสนองความ
ต้องการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และความสุนทรีย์ ใน
ขณะเดียวกันก็ยั งรักษาไว้ซึ่ งการยืนหยัดคงไว้ทาง
วัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ าเป็น ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิต นับจากนั้นมา ก็มีงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการิ
เคราะห์ที่ประกอบด้วยแง่มุมเรื่องความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การวิจัยของ Dwyer  Forsyth และRao ในปี 2000, 
Miller ในปี 2001, Dwyer Forsyth และSpurrในปี
2004, หรือ Liu ในปี2003, หรือ Koในปี2005 การศึกษา
โดยส่วนใหญ่ของการพัฒนาทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในระยะเริ่มต้นนี้มีรายละเอียดส่วนใหญ่บนพื้นฐานที่เป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยยังไม่ได้มีการพัฒนากรอบแนวคิด
ในการประเมินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงตัวเลขอย่างแพร่หลายมากนัก 
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 จากโครงการสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ 
องค์การการค้าโลก ปี 2005 ได้กล่าวถึงหลักการของความ
ยั่งยืนสามารถอนุมานถึงรูปแบบของการท่องเที่ยว เช่น ไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบที่เน้นปริมาณหรือมีความเฉพาะเจาะจง 
ขนาด ใหญ่ หรื อ เ ล็ ก  ห รื อ ร วมถึ งทุ ก รู ปแบบของ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ เช่น แบบที่พัก ทัวร์ บริษัทตัวแทน 
และรูปแบบการขนส่งต่างๆ   โดยพิจารณาที่จุดมุ่งหมาย
ส าหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 12 ประการได้แก่  1) 
ด้านเศรษฐกิจ จะต้องมีศักยภาพและการแข่งขันของ
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
ผู้ประกอบการ ในความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จ
กับผลก าไรในระยะยาว  2) ด้านความเจริญรุ่งเรืองของ
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อที่จะน าความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น รวมถึงรายได้จาก
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะยังคงเป็นประโยชน์แก่
ท้องถิ่นนั้นๆ ในประเทศ   3) ด้านคุณภาพของการจ้าง
งาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของจ านวนและคุณภาพของ
งานในท้องถิ่นที่เกิดจากการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
รวมไปถึง ระดับราคา เง่ือนไขของการบริการ และการไม่
เลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวทั้งทางเพศ สีผิว ความ
บกพร่องทางร่างกาย และอื่นๆ   4) ด้านความเป็นธรรม
ในสังคม อันได้แก่ การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากการท่องเท่ียวอย่างกว้างขวางและยุติธรรม
ต่อคนในท้องถิ่น รวมไปถึง การปรับปรุงโอกาส รายได้ 
และการบริการของคนยากจน  5) ด้านการบรรลุความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว จะต้องมีการอ านวยความ
สะดวกด้านความปลอดภัย ความพึงพอใจ และเติมเต็ม
ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับ
นักท่องเที่ยว ทั้งทางเพศ สีผิว ความบกพร่องทางร่างกาย 
และอื่นๆ  6) ด้านการควบคุมในระดับท้องถิ่น การมีส่วน
ร่วมและช่วยให้คนในท้องถิ่นได้มีการวางแผนและตัดสนิใจ
เกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
อนาคต เป็นการปรึกษากันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  
7) ด้านความอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน เพื่อจะได้ปรับปรุง
และเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน รวมไป
ถึง โครงสร้างทางสังคมและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวก และระบบต่างๆที่ เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิต โดยหลีกเลี่ยงความเสื่อมทางสังคมและการ

แสวงหาผลประโยชน์ทางสังคม  8) ด้านความมั่งคั่งของ
วัฒนธรรม โดยเคารพและขยายมรดกทางประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และความมีลักษณะเฉพาะของชุมชน
เจ้าบ้าน 9) ด้านความสมบูรณ์ทางกายภาพ เพื่อปรับปรุง
และเสริมสร้างคุณภาพของพื้นที่ทั้งเขตชนบทและเขต
เมือง และหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ด้านกายภาพและสิ่งที่มองเห็นได้โดยสายตา  10) ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการสนับสนุนการ
อนุรักษ์ของพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่า 
และท าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านั้น  11) ด้านประสิทธิภาพของทรัพยากรโดยลดการ
ใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนและทรัพยากรที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ในการพัฒนาและการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกและการบริการทางการท่องเท่ียว  12) ด้าน
ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อม โดยลดมลพิษทางอากาศ 
ทางน้ า และทางบก และจัดการขยะที่ เกิดจากการ
ท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ ตัวช้ีวัดด้านความยั่งยืนของการ

ท่องเที่ยวจะมีการทดสอบโดยใช้ข้อมูลที่แท้จริงจาก
ทั้งหมด 10 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า 
ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสิงค์โปร ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 
ประเทศกัมพูชา และประเทศบรูไน วิธีการที่ ใ ช้ยั ง
ครอบคลุมถึงมิติด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (เช่น สินทรัพย์ทางการท่องเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว ผลกระทบของความเช่ือมโยงและ
ผลกระทบของความร่ัวไหล) บทบาทของโครงสร้าง
พื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และความยั่งยืนทางสังคม 

 
วิธีการวิจัย 
 สามประเด็นหลักที่นับเป็นการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนได้แก่ อันดับแรก คือ 1) ความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีความเสียหายน้อยที่สุด
ต่อสิ่งแวดล้อม และจะต้องมีความพยายามที่จะให้เกิด
ประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมในทางบวก   2) ความยั่งยืน
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีไม่เป็น
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อันตรายหรือมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางสั งคมหรือ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน  3)ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ 
จะต้องเป็นกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในด้านของเศรษฐกิจ โดยคนที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจที่
ยั่งยืนควรประกอบด้วยทั้งเจ้าของ พนักงาน และคนใน
ท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2013 การเปิดเสรี
ทางการค้าในบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถ
จ าแนกตามค านิยามขององค์การการค้าโลกซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 สาขา ได้แก่  บริการการจัดเลี้ยง Hotels and 
restaurants Including preparation of food and 
beverages on site (Catering Service): CPC 641-643 
บริษัทน าเที่ยวและการบริการน าเที่ยว tourism operators 
and travel agents (Travel Agencies and Tour 
Operators Services): CPC 7471 บริการแนะน า
นักท่องเที่ยว guided tours (Tourist Guides Services): 
CPC 7472  และอื่นๆ (Other) โดยทั้งหมดจะได้น ามา
พิจารณาตามดัชนีจัดล าดับในมิติต่างๆ โดยพัฒนามาจาก
ดัชนีด้านความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ  
ซึ่งจากข้อมูลปี ค. ศ. 2013ประเทศทั้ง 10 ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนสามารถเปรียบเทียบและจัดอันดับด้านการ
แข่งขันดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 ประเทศในภูมภิาคอาเซียนสามารถเปรยีบเทียบ
และจัดอันดับด้านการแข่งขัน (ท่ีมาจากการค านวณ) 
 
ผลการวิจัย 

จากรูปที่ 1 และ 2 เมื่อพิจารณาสังเคราะห์จาก
ข้อมูลและเปรียบเทียบในมิติต่างๆ อันได้แก่ ทรัพยากร
ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ความยั่งยืน 
ความน่าดึงดูด สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเชื่อมโยง และ
ความรั่วไหล  สามารถพิจารณาด้านจุดแข็งและจุดอ่อน 
ดังนี ้

1) ประเทศบรูไน มีข้อดีในเรื่องเศรษฐกิจและ
ความมี เ สถี ย รภาพทางการ เมื อ ง  มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม
สาธารณูปโภคและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จักในระยะยาว ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของประเทศบรูไนในปี 
2035 อย่างไรก็ตาม ประเทศบรูไนเป็นประเทศที่มีขนาด
เล็กและมีสถานท่ีที่น่าสนใจไม่กี่แห่ง 

2) ประเทศกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี
นโยบายการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เช่น การให้สัมปทานกับ
นักลงทุนชาวรัสเซียเพื่อสร้างสถานท่ีให้บริการส าหรับการ
ท่องเที่ยวที่หรูหรา รวมไปถึงการสร้างแหล่งคาสิโน 
อย่างไรก็ตาม ประเทศกัมพูชายังคงมีปัญหาด้านอุปสงค์
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ความต้องการสินค้าในประเทศระดับต่ าและยังคงมีปัญหา
ด้านเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศอยู่ 

3) ประเทศอินโดนีเซีย มีข้อตกลงทวิภาคีกับ
หลายประเทศซึ่งท าให้มีสายการบินสามารถบินไปยัง
ประเทศอินโดนีเซียโดยตรง ได้ถึง 32 สายการบิน มี
แรงงานท่ีราคาถูกจ านวนมาก และมีทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของเกาะต่างๆ
และโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้พัฒนาตามแผนเท่าท่ีควร 

4) ประเทศลาว มีแหล่งวัฒนธรรมและแหล่ง
มรดกโลก และยังมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามอีกทั้งยังมีการเปิด
เส้นทางใหม่เพิ่มเติมไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงการมีสาย
การบินจากประเทศสิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ 
อย่างไรก็ตาม การเดินทางคมนาคมทางบกยังไม่ค่อย
สะดวกและสาธารณูปโภคยังไม่ครอบคลุมและบางส่วนยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาถึงแม้จะเป็นพื้นที่มรดกโลก สนามบิน
เหมาะกับเครื่องบินขนาดเล็ก 

5) ประเทศมาเลเซีย มีข้อดีในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวเ ชิงสุขภาพที่ เ ช่ือมโยงกับการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาของการเ ช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ดีประเทศมาเลเซียมีประชากร
ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอาหารที่ผลิต
ได้ในประเทศจึงจ ากัดและขาดความหลากหลาย 

6) ประเทศสหภาพพม่า มีทรัพยากรธรรม 
ชาติที่อุดมสมบูรณ์และพรมแดนประเทศมีความเช่ือมต่อ
กับประเทศขนาดใหญ่ เช่น ประเทศจีนและประเทศ
อินเดีย ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่พระ
มหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง มีการแบ่งเขตของกองทัพ เขต
การเพาะปลูกการเกษตรกรรม เขตอุตสาหกรรม และเขต
การบริการ รวมไปถึงเขตของการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 
แต่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า  ถนนและท่าเรือยังไม่ได้
มาตรฐานตามระดับสากล ทั้งยังไม่มีการพัฒนาเครือข่าย
รถไฟความเร็วสูง หรือการพัฒนาเรื่องถนน และท่าเรือ ที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนที่มีความก้าวหน้าตามแผน และยังคง
ไม่มีความแน่นอนทางการเมือง 
 

7) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีทักษะของ
การใ ช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารระดับดีและมี
วัฒนธรรมกับศาสนาที่คล้ายคลึงสอดคล้องกับประเทศฝั่ง
ตะวันตก มีทางเช่ือมระหว่างกรุงมนิลาไปยังจังหวัดต่างๆ
ในราคาย่อมเยา อย่างไรก็ตาม ประเทศฟิลิปปินส์มีที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากประเทศอื่นๆใน
กลุ่มประเทศอาเซียน และปัญหาการที่มีประชากรมาก
เกินไปอันเนื่องมาจากความเช่ือทางศาสนาเกี่ยวกับการ
คุมก าเนิดจนท าให้สวัสดิการสังคมที่ควรจะได้รับน้อย
เกินไป 

8) ประเทศสิงคโปร์ มีจุดแข็งหลายประการ
อันได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี นอกจากนั้นยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ดึงดูดความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวได้ เช่น Universal studio อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสิงคโปร์ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือและมีค่าครอง
ชีพท่ีสูโดยเปรียบเทียบ 

9) ประ เทศ ไทย  มี สถ านที่ ท่ อ ง เ ที่ ย วที่
หลากหลาย ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมมีราคา
ที่ยั งแข่ งขันได้ ในภูมิภาค และยั งมีสถานที่ตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และมีทักษะและความสามารถของพนักงานด้านการ
ท่องเที่ยวค่อนข้างดีโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ยัง
ขาดการจัดการด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว รวมทั้งยัง
ไม่มีกฎหมายที่รองรับด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
แม้ว่าจะมี พรบ. เกี่ยวข้องอยู่  นอกจากนี้การแข่งขันด้าน
ราคาในประเทศท าให้บางครั้งคุณภาพของการบริการจึง
ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน 

10) ประเทศเวียดนาม มีสถานที่มีช่ือเสียงก่อน
ยุคประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคหินใหม่ เช่น 
กลองส าริดมโหรทึก ชุมชนโบราณดองซอน และแหล่ง
อารยธรรมทางตอนใต้ของปากแม่น้ าแดงประเทศ
เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์และ
มีแรงงานจ านวนมากพร้อมทั้งค่าจ้างแรงงานถูก อย่างไรก็
ตาม โครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา 
การจราจรที่มีรถจักรยานยนต์จ านวนมากมายบนท้อง
ถนน รวมถึงมีค่าเช่าท่ีดินค่อนข้างสูง 
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รูปที่ 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการ
แข่งขันในมิติต่างๆ ของ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(ท่ีมาจากการค านวณ) 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การวิจัยฉบับนี้ได้แสดงให้ทราบถึงภาพรวมและ

จุดแข็งจุดอ่อนของทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึง
ก าลังจะเข้าสู่การรวมกลุ่ม AEC ในระยะอันใกล้นี้ ฉะนั้น
ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมการวางแผนที่ดีย่อมจะเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยเราด้วย 
ทั้งนี้ในอันดับต่อไปผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลกระทบในเชิง
ลึกข้ึนซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาแบบจ าลองที่มีความโยง
ใยกันระหว่างสาขา 

 

 
รูปที่ 3 การพิจารณาผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและการ
วางแผน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Thailand's Tourism Demand 

 

                                           Tourism Products and Services Process 

 

 

Social Aspects & Tourism Sector Planning  

 

 

               Thailand's Natural Resource Capacity Management 

Agri. 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ของพนักงานที่มีการยกช้ินงานในโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา 4 โรงงาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
และการประเมินท่าทางการท างานทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว 
(REBA) และสมการการยก NIOSH ผลการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์ด้วยวิธี REBA พบว่าพนักงานมีท่าทางที่มี
ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 4 หมายถึง ความเสี่ยงที่ควร
ปรับปรุงหรือแก้ไขทันที คิดเป็นร้อยละ 48.6 และผลการ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี NIOSH พบว่าค่าดัชนีการยก (LI) > 
1 แสดงว่างานยกที่ปฏิบัติอยู่ไม่ความปลอดภัย จากหลักการ
ประเมินความเสี่ยง 2 วิธี พบว่ามีความสอดคล้องกันใน
ลักษณะงานที่มีการยกเคลื่อนย้ายของหนักซึ่งถือได้ว่าเป็น
ลักษณะการท างานที่ควรมีการปรับปรุงสถานีงานให้ถูกหลัก
ทางการยศาสตร์และต้องหลีกเลี่ยงท่าทางการท างานที่ไม่
เหมาะสม และส่งเสริมพฤติกรรมการยกของที่ถูกต้องให้แก่
พนักงานเพื่อป้องกันการปวดหลังและบาดเจ็บจากการท างาน 
 
ค าส าคัญ: การยศาสตร ์การประเมินความเสี่ยง โรงงาน
เครื่องปั้นดินเผา REBA สมการยก NIOSH 
 

ABSTRACT 
   The aim of this research was to assess 
the ergonomic risks of workers whose jobs 
involved manual lifting of Pottery Factory. The 
subjects were workers in 4 factories, and data 
were collected with an interview questionnaire 
and by observation and the use of the Rapid 

Entire Body Assessment (REBA) and the NIOSH 
lifting equation. The REBA results indicated that 
48.6% exposed to a very high ergonomic risk level 
4 should be improved or corrected immediately. 
The NIOSH lifting equation confirmed the 
ergonomics risk in terms of lifting indices (LI) >1 
show that lifting the practice is unsafe. The 
results of 2 methods of ergonomic risk 
assessment were consistent with each other. 
Employees should be given training in safe ways 
of manual handling/lifting to minimize the 
associated ergonomic risk and to prevent 
backpain or musculoskeletal injuries. 

 
Key Words:  Ergonomics, Risk Assessment, Pottery 
Factory, REBA, NIOSH Lifting Equation 

 
บทน า 
  ในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
จังหวัดที่มีโรงงานเครื่องปั้นดินเผามากที่สุด ลักษณะของ
โรงงานแบบนี้ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก การท างานของ
พนักงานถ้าหากท่าทางการท างานที่ผิดธรรมชาติจะส่งผล
ต่อความเมื่อยล้า การเจ็บปวดต่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกายและ
อาจเกิดความผิดปกติต่าง ๆ เช่น การปวดหลัง การปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ เป็นต้น เป็นผลให้พนักงานมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อและส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานลดลง  
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  จากลักษณะการท างานที่กล่าวมาซึ่งเป็นสาเหตุ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและความผิดปกติของระบบ โครง
ร่างและกล้ามเนื้อ จึงมีนักวิจัยได้น าแนวทางการเฝ้าระวัง
ต่อสุขภาพที่มีรูปแบบการประเมินโดยการสังเกตท่าทางใน
การท างานมาประยุกต์ในเครื่องมือที่หลากหลายและใน
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการใช้เป็นตัวช้ีวัดความ
เสี่ยงอันเป็นท่ีมาของการหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ลักษณะท่าทางในการท างานต่อไป เทคนิคที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์มีหลายวิธี โดยแต่ละวิธี
ก็มีการประเมินในรูปแบบที่ต่างกัน เช่น วิธี REBA (Rapid 
Entire Body Assessment) ใช้ส าหรับการประเมินท่าทาง
การท างานประเภทต้องเคลื่อนไหวและอยู่กับที่  ซึ่งผู้
ประเมินจะต้องเลือกท่าทางหรือกิจกรรมที่จะประเมินแล้ว
ให้คะแนนท่าทางตามแบบประเมิน โดยสุดท้ายจะเป็น
ระดับของความต้องการปรับเปลี่ยนท่าทางการท างานที่
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ต่อ ไป และวิธี  NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and 
Health) จะประเมินสภาพการยกเคลื่อนย้ายด้วยคน 
เพื่อให้การออกแบบและประเมินงานยกเคลื่อนย้ายมีความ
เหมาะสม โดยมีการน าตัวแปร 6 ตัวแปร ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการยกเคลื่อนย้ายมาผนวกรวมไว้ในสมการเดียว สมการ 
Revised NIOSH Lifting Equation ที่ใช้ในการค านวณ จะ
เป็นการค านวณหาค่าขีดจ ากัดของน้ าหนักที่แนะน า 
(Recommended Weight Limit; RWL) ส าหรับการ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เป็นต้น 
  ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือจึงขึ้นอยู่กับลักษณะ
งานที่ประเมินซึ่งกลุ่มพนักงานที่ต้องออกแรงกายยก
เคลื่อนย้ายสิ่งของ จะมีการใช้ท่าทางในการท างานที่ผิด
หลักการยศาสตร์ ทั้งจากการยกย้ายของหนักที่ต้องใช้
แรงกายมาก การใช้แรงกายเกินขีดความสามารถ เช่น ก้ม
โน้มตัวบ่อยครั้ง การบิดตัว ตลอดจนท่าทางการท างานที่ไม่
เหมาะสม พบในกลุ่มพนักงานที่ต้องออกแรงกายยก
เคลื่อนย้ายสิ่งของหนัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มท าให้เกิด
อาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
แนวทางให้โรงงานเครื่องปั้นดินเผาและโรงงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังต่อสุขภาพและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการท างาน ผู้วิจัยจึงประเมินความเสี่ยง

ทางการยศาสตร์จากการท างานในพนักงานท่ีมีการยกใน
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการท างานที่
ควรปรับปรุงแก้ไขโดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลดีในแง่ของการปรับปรุงท่าทางในการ
ท างานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และลดการ
สูญเสียเวลาในการท างานเนื่องจากปัญหาสุขภาพแล้ว ยัง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตในการผลิต
ของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาได้อีกด้วย 

 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการประเมินท่าทางการท างาน
ทางการยศาสตร์ 2 วิธี คือ 1) วิธี Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) จะแบ่งการประเมินออกเป็นกลุ่ม A 
คือ ล าตัว คอ ขา และกลุ่ม B คือ แขนส่วนบน แขน
ส่วนล่าง ข้อมือ โดยกลุ่ม A จะน ามารวมกับค่าการใช้แรงใน
การท างาน และกลุ่ม B จะน ามารวมกับค่าการจับยึดของ
การท างาน (Hignett, S. and McAtammey, L., 2000), 
เพิ่มศักดิ์ พิมพ์จ่อง ปภากร พิทยชวาล และ พรศิริ จงกล , 
(2554) 2) วิธี National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) ได้น าเสนอสมการครั้งแรก 
เมื่อปี 1981 ต่อมา NIOSH ได้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงสมการดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ปี 1991 
NIOSH จึงได้เสนอสมการ Revised NIOSH Lifting 
Equation โดยได้มีการน าตัวแปร 6 ตัวแปร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการยกย้ายมากท่ีสุด มาผนวกรวมไว้ในสมการ
ตัวแปรต่างๆ ประกอบด้วย ค่าน้ าหนักจริงของวัตถุที่ยก 
(Load Weight) ค่าระยะในแนวระนาบจากกึ่งกลางผู้ยกไป
ยังจุดกึ่งกลางมือท่ีจับยก (Horizontal Location) ค่าระยะ
ในแนวดิ่งจากมือถึงพื้น (Vertical Location) ค่าระยะห่าง
ในแนวตั้งฉากจากจุดที่ยกถึงต าแหน่งวัตถุ  (Vertical 
Travel Distance) ค่ามุมของการเอี้ยวตัว (Asymmetry 
Angle) ค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งของการยกในหนึ่งนาที 
(Lifting Frequency) ค่าระยะเวลาท างาน (Work 
Duration)  แ ล ะ ค่ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ร จั บ ยึ ด  ( Coupling 
Classification) (Waters, T.R., Putz-Anderson, V., 
Garg, A., and Fine, L.J., (1993) , ประจวบ กล่อมจิตร 
และ กิตติ อินทรานนท์, (2548) 
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วิธีการวิจัย 
 1) คัดเลือกโรงงานตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 4 
โรงงาน และเลือกท่าทางการท างานที่พนักงานต้องท าเป็น
ประจ าและพนักงานท างานด้วยท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ 
ซึ่งลักษณะท่าทางการท างานที่ต้องยกย้ายเครื่องปั้นดินเผา
มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย 1) งานยกย้ายผลิตภัณฑ์
จากแผนกปั้นขึ้นรูปไปยังพื้นที่พัก 2) งานยกย้ายผลิตภัณฑ์
จากพ้ืนท่ีพักไปยังแผนกเขียนลาย 3) งานยกย้ายผลิตภัณฑ์
จากแผนกเขียนลายไปยังพื้นที่ผึ่งแห้ง 4) งานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบ และ 5) งานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากเตาอบไปยังแผนกจัดเก็บ  เป็นต้น โดย
ลักษณะท่าทางการท างาน แสดงดังรูปที่ 1  
 2) ประชากรเป็นพนักงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผา 
จ านวน 20 คน เป็นการท างานที่ต้องยกของหนักตั้งแต่ 5 
กิโลกรัมขึ้นไป ความถี่ของการออกแรงไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง/
ช่ัวโมง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ มี
ประวัติการท างานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และสมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย 
 
 

 

 
รูปที่ 1 ท่าทางการท างานของพนักงาน 

 

 3) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบ 
สอบถาม จากนั้นถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของ
ท่าทางการท างานของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจงจากพนักงานที่ท างานในโรงงานตัวอย่าง 
โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งมี
ข้อมูล เพศ อายุ ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน ข้อมูลลักษณะงาน และสถานีงาน ประกอบด้วย 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการพักงาน 

ช่วงเวลาปฏิบัติงานหลักจ านวนวันปฏิบัติงาน การท างานที่
ซ้ าซาก การใช้สายตาเพ่งจ้อง การท างานที่ต้องยกสิ่งของ 
และการสัมผัสแรงสั่นสะเทือน  
 4) เลือกท่าทางการท างานในโรงงานตัวอย่าง
รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากนั้น
ประเมินและวิเคราะห์ท่าทางการท างานของพนักงานด้วย
วิธีการทางการยศาสตร์ ประกอบด้วย  วิธีการประเมิน
ท่าทางการท างานทั้งร่างกายแบบรวดเร็ว (REBA) และ 
NIOSH Lifting Equation 
 4.1) การประเมินท่าทางโดยวิธี REBA ผลที่ได้
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 0 คะแนน 1 แสดงว่า 
ท่าทางไม่มีความเสี่ยงในการท างาน ไม่ต้องมีการแก้ไข
วิธีการท างาน ระดับ 1 คะแนน 2 ถึง 3 แสดงว่า มีความ
เสี่ยงในการท างานต่ า และจ าเป็นต้องตรวจสอบท่าทางการ
ท างาน ระดับ 2 คะแนน 4 ถึง 7 แสดงว่ามีความเสี่ยงปาน
กลาง และจ าเป็นต้องตรวจสอบและอาจต้องปรับเปลี่ยน
ท่าทางการท างาน ระดับ 3 คะแนน 8 ถึง 10 แสดงว่ามี
ความเสี่ยงสูง จ าเป็นต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนท่าทาง
การท างานในไม่ช้า ระดับ 4 คะแนน 11 ถึง 15 แสดงว่ามี
ความเสี่ยงสูงมาก ต้องการตรวจสอบและปรับเปลี่ยน
ท่าทางการท างานในทันที 
 4.2) การประเมินท่าทางโดยวิธี NIOSH Lifting 
Equation ผลที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 ค่า 
LI น้อยกว่า 1 แสดงว่างานยกย้ายที่ปฏิบัติอยู่นี้มีความ
ปลอดภัยไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปรับปรุงงาน ระดับ 
2 ค่า LI อยู่ระหว่าง 1 กับ 3 แสดงว่างานยกย้ายที่ปฏิบัติ
อยู่ไม่ความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีมาตรการเข้ามาก ากับ
แก้ไขปรับปรุงหรือควบคุม ระดับ 3 ค่า LI มากกว่า 3 แสดง
ว่างานยกย้ายที่ปฏิบัติอยู่มีอันตรายต้องสั่งห้ามมิให้มีการ
ท างานดังกล่าวโดยเด็ดขาดและทันที 
 5) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการยก
สิ่งของให้กับโรงงานตัวอย่าง เพื่อสุขภาพอนามัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน และลดการสูญเสียเวลาในการท างานเนื่องจาก
ปัญหาสุขภาพ และการบาดเจ็บและความผิดปกติของ
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
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ผลการวิจัย 
  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ที่เป็นพนักงานที่
มีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งได้จากโรงงานเครื่องปั้นดินเผา  
4 โรงงาน ผลการศึกษาสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้ 
 1) ข้อมูลเบ้ืองต้นและลักษณะงาน  
  จากการสัมภาษณ์และข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.0 เนื่องจาก
ลักษณะงานต้องใช้แรงและก าลังในการออกแรง อายุอยู่
ในช่วง 20-29 ปี ร้อยละ 45 ระดับการศึกษาของพนักงาน
ส่วนใหญ่ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ58 จากการ 
ศึกษาลักษณะสถานีงานและสภาพแวดล้อมจากการท างาน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการยกเคลื่อนย้ายวัสดุเป็น
หลัก แรงงานมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่
ปัจจุบันต่ าสุด 1 ปี และสูงสุด 18 ปี ส่วนใหญ่มีการยก
สิ่งของมากกว่า 6 กิโลกรัม ร้อยละ 72.5 (น้ าหนักเฉลี่ย 8.7 
กิโลกรัม จ านวนที่ยกแต่ละวันส่วนใหญ่ยกมากกว่า 300 
ครั้งต่อวัน ร้อยละ 68.6 โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดปฏิบัติงาน 
6 วันต่อสัปดาห์ และมีการหยุดพักระหว่างงานจ านวน 2 
ครั้งต่อวัน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานมากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน ร้อย
ละ 82.5 
 2) ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากผลการ
ประเมินความเสี่ยงโดยวิธี REBA และ NIOSH  

ลักษณะการท างานในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา
จะต้องใช้แรงกายและก าลังมาก และยังมีการเคลื่อนไหว
ซ้ าซากหรือมีท่าทางการท างานไม่เหมาะสม เช่น งานที่ต้อง
หมุน บิดของล าตัว งานที่ต้องยกสิ่งของหรือขนย้ายสิ่งของ 
งานท่ีอยู่ในท่าก้ม เงย หรือ หมุนตัวบ่อยๆ ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
การเกิดอาการผิดปกติทางระบบและกล้ามเนื้อได้  ซึ่งการ
ท างานที่ซ้ าซากและต่อเนื่องจะท าให้กล้ามเนื้อได้รับการ
บาดเจ็บก่อให้ เ กิดกลุ่มอาการปวดทางโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ จากการสังเกตท่าทางการท างานของพนักงานที่
ต้องออกแรงในโรงงานเคร่ืองปั้นดินเผา โดยใช้เทคนิคการ
ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ 2 วิธีดังนี ้
  1) การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
REBA พบว่าพนักงานมีลักษณะการท างานที่มีความเสี่ยง 
ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป ลักษณะการท างานนี้ มีความเสี่ยงที่
จะเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ

บริเวณหลังได้ เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์ พบว่าร้อยละ 34.4 มีค่าคะแนนท่าทางอยู่ในระดับ 
3 และ ร้อยละ 48.6 มีคะแนนท่าทางอยู่ในระดับ 4 ซึ่งเป็น
ตัวบ่งช้ีได้ว่าลักษณะงานดังกล่าวมีปัญหาทางการยศาสตร์ที่
ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในทันที โดยเฉพาะ 1) งานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากแผนกปั้นขึ้นรูปไปยังพื้นที่พัก 2) งานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่พักไปยังแผนกเขียนลาย 3) งานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากแผนกเขียนลายไปยังพื้นที่ผึ่งแห้ง 4) งานยก
ย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบ และ 5) งานยก
ย้ายผลิตภัณฑ์จากเตาอบไปยังแผนกจัดเก็บ  ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากลักษณะการท างานของพนักงานเหล่านี้มีการ
ท างานซ้ าๆ มีการก้ม เงย การบิดหมุนล าตัว และการออก
แรงกายในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ  
 2) การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์โดยวิธี 
NOSH เป็นการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของการ
ยกวัสดุสิ่งของ ส าหรับก าหนดขนาดน้ าหนักของภาระงานที่
เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปวดหลังหรือเกิด
ความล้า จากผลการศึกษาพบว่าค่าดัชนีการยก (Lifting 
index : LI) มากกว่าค่าน้ าหนักที่แนะน า (Recommended 
weight limit : RWL) โดยอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ 2 
ค่า LI อยู่ระหว่าง 1 กับ 3 แสดงว่างานยกย้ายที่ปฏิบัติอยู่
ไม่ความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งพบใน
งานยกย้ายผลิตภัณฑ์จากแผนกปั้นข้ึนรูปไปยังพ้ืนท่ีพัก งาน
ยกย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่พักไปยังแผนกเขียนลาย งานยก
ย้ายผลิตภัณฑ์จากแผนกเขียนลายไปยังพ้ืนท่ีผึ่งแห้ง งานยก
ย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบ และงานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากเตาอบไปยังแผนกจัดเก็บ โดยปัจจัยที่ท าให้
ค่า LI มีค่ามากกว่า 1 ส่วนใหญ่มาจากค่าน้ าหนักของ
ช้ินงาน และจ านวนรอบของการยก 
  จากประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในการ
ท างานของ 2 วิธี พบว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธี REBA มีระดับ
ความเสี่ยงสูงสุดคือ ระดับ 4 พบในงานยกย้ายผลิตภัณฑ์
จากพื้นที่พักไปยั งแผนกเขียนลาย  และงานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบ  เนื่องจากการ
ประเมินด้วยวิธี REBA เป็นการประเมินทุกสัดส่วนของ
ร่างกายซึ่งพบว่าพนักงานมีระดับความเสี่ยงสูง แต่การ
ประเมินด้วยวิธี NIOSH เป็นการวิเคราะห์หาขีดจ ากัดของ
น้ าหนักที่ร่างกายควรจะแบกรับได้ในการขนย้ายสิ่งของ            
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ซึ่งงานยกเครื่องปั้นดินเผามีการยกวัสดุสิ่งของในปริมาณ
น้ าหนักที่มากและจ านวนรอบของการยกบ่อยและซ้ าๆ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ใน
โรงงานเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้เครื่องมือ 2 วิธี พบว่าผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี REBA การประเมินระดับความเสี่ยงใน
ระดับ 2 ขึ้นไป มีความเสี่ยงปานกลาง ต้องตรวจสอบและ
อาจปรับเปลี่ยนท่าทางการท างาน และพบว่ามีความเสี่ยง
สูงในงานยกย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่พักไปยังแผนกเขียน
ลาย และงานยกย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จันจิราภรณ์ วิชัย และ         
สุนิสา ชายเกลี้ยง (2557) พบว่ามีความเสี่ยงสูงในระดับ
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากลักษณะการท างานของพนักงานมี
การท างานซ้ า ๆ มีการก้มเงย การบิดหมุนเอี่ยวล าตัว และ
การออกแรงกายในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ   
  ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
NIOSH พบว่ามีความเสี่ยงระดับ 2 ซึ่งมคี่า LI อยู่ระหว่าง 1 
กับ 3 แสดงว่างานยกย้ายที่ปฏิบัติอยู่ไม่ความปลอดภัย 
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งพบในงานงานยกย้าย
ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่พักไปยังแผนกเขียนลาย และงานยก
ย้ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ผึ่งแห้งไปยังเตาอบเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประจวบ กล่อมจิตร และ
กิตติ อินทรานนท์ (2548) และจันจิราภรณ์ วิชัย และสุนิสา 
ชายเกลี้ยง (2557) เนื่องมาจากค่าน้ าหนักของช้ินงาน และ
จ านวนรอบของการยก โดยพนักงานจะมีลักษณะการ
ท างานท่ีต้องยกย้ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ลักษณะการ
ท างานต้องใช้แรงกายหรือก าลังในการท างาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการบาดเจ็บและความผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อเมื่อมีการท างานด้วยท่าทางดังกล่าวในระยะ
เวลานานได้ ดังนั้นควรมีการปรับปรุงสถานีงานให้ถูกหลัก
ทางการยศาสตร์หลีกเลี่ยงท่าทางการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
และส่งเสริมพฤติกรรมการยกที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อ
ป้องกันการปวดหลังและบาดเจ็บจากการท างานในกลุ่ม
พนักงานยกวัสดุ 

 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางส าหรับการวิจัยต่อไป 
  1) ควรน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการ
แนะน าหรือให้ความรู้กับพนักงาน และเจ้าของสถาน
ประกอบการเกี่ยวกับการยศาสตร์ในการท างาน และควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อหลีกเลี่ยงท่าทาง
การท างานท่ีไม่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการท างาน 
  2) ควรแก้ปัญหาและปรับปรุงการท างานใน
โรงงานตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการท างาน
และจะส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพต่อไป 
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การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการเลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบุรี 
A Financial Analysis of Frog Farming in Suphan Buri Province 

พิพัฒน์  ฤกษ์ด ำริห์ (Pipat  Rerkdamri)* วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย (Wisith  Limsombunchai)**  
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเครำะห์ควำม
คุ้มค่ำทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบุรี  จำก
กำรศึกษำ พบว่ำ ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีกำรเลี้ยงกบ 2 
รูปแบบ คือกำรเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ และกำรเลี้ยงกบใน
บ่อกระชัง ซึ่งทั้ง 2 แบบมีกำรเลี้ยงแบบครบวงจรและไม่
ครบวงจร ในกำรศึกษำครั้งนี้จึงน ำกำรเลี้ยงกบท้ัง 4 รูปแบบ
มำเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงิน โดยท ำกำรศึกษำ
ตั้งแต่กระบวนกำรเลี้ยงแต่ละรูปแบบเพื่อหำต้นทุนที่เกิดขึ้น 
ศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเลี้ยง รวมถึงรำยได้ที่ได้
จำกกำรจ ำหน่ำยกบเพื่อน ำมำวิเครำะห์ตัวช้ีวัดควำมคุ้มค่ำ
ทำงกำรเงิน วิเครำะห์กำรเลี้ยงกบในสถำนกำรณ์ท่ีมีควำม
เสี่ยงภัยไม่แน่นอน วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ 
เพื่อหำทำงเลือกที่เหมำะสมให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงกบ โดยผล
กำรศึกษำพบว่ำกำรเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์จ ำเป็นต้องใช้
เงินลงทุนในกำรสร้ำงบ่อสูง และผลตอบแทนสูง ส่วนกำร
เลี้ยงกบในกระชังใช้เงินลงทุนน้อยกว่ำ และผลตอบแทน
น้อยกว่ำ แต่แบบบ่อกระชังใช้ระยะเวลำคืนทุนเร็วกว่ำ  
 
ค าส าคัญ : กำรเลี้ยงกบแบบครบวงจร , กำรเลีย้งกบแบบ
ไม่ครบวงจร 

 

ABSTRACT 
The objectives on this study to analyze 

the finance’s value of the frog’s farms at Suphan 
Buri Province. In the study, we find that there are 
two styles of farms. The first, frogs were fed in the 
cement pond. The second frogs were fed in the 

stews. Both of them are in entire and non-entire 
systems. We would like to present you into four 
cases, in order to compare the finance’s value on 
each process, for costs incurred, problems 
between feeding include sale’s revenue. All of 
these studies for analysis in a measure finance. 
The study of analysis frogs in a risky unstable 
situation. Environment analysis and potential to 
find the right choice for the interested frog’s 
farming. The efficient study found that the frogs in 
the cement pond require high investment to build 
the frog’s pond and get high revenue. Otherwise 
the frogs in the stew require less investment to 
build the frog’s  stew and get less revenue. The 
comparison, the investment of the stew is faster 
refund. 

 
Key Words : entired the frog’s farm , non-entire 
the frog’s farm 
 
บทน า 
 ปัจจุบันกบเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีผู้คน
นิยมน ำมำบริ โภคเป็นอำหำร เพรำะกบมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรสูงและมีรสชำติดี จึงเป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค
จ ำนวนมำก ซึ่งกบยังเป็นที่ต้องกำรในอัตรำที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยประเทศไทยมีกำรปรับตัวของปริมำณ
กำรส่งออกกบไปยังต่ำงประเทศสูงขึ้นจำก 21,305 ตัว คิด
เป็นมูลค่ำ 2,020,000 บำท ในปี 2545 เพิ่มเป็น 
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11,136,690 ตัว คิดเป็นมูลค่ำ 103,729,613 บำท ในปี 
2554 และประเทศไทยมีกำรส่งออกกบไปยังประเทศฮ่องกง
ม ำ ก ที่ สุ ด  ป ริ ม ำ ณ  10,852,791 ตั ว  เ ป็ น มู ล ค่ ำ 
100,794,141 บำท คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของปริมำณกำร
ส่งออกกบทั้งหมด รองลงมำเป็นสำธำรณรัฐประชำชนจีน มี
ปริมำณ 160,500 ตัว เป็นมูลค่ำ 1,605,000 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 1.57 ของปริมำณกำรส่งออกกบทั้งหมด (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร,2555) จำกกำรที่ควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคที่มำกขึ้นท ำให้กำรจับกบในธรรมชำติมำขำยไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค จึงท ำให้มีกำรเลี้ยง
กบขึ้น  โดยธรรมชำติแล้ วกบเป็นสัตว์ที่ เ ลี้ ยงได้ ง่ ำย 
ระยะเวลำกำรเลี้ยงประมำณ 3 เดือน ผลจำกกำรที่ควำม
ต้องกำรบริโภคกบเพิ่มมำกขึ้นท ำให้รำคำขำยส่งเฉลี่ยของ
กบเล็กมีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นจำก 46.21 บำท ในปี 2549 
เพิ่มเป็น 65.12 บำท ในปี 2554 และรำคำขำยส่งเฉลี่ยของ
กบขนำดใหญ่มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มจำก 58.66 บำท
ในปี 2549 เป็น 78.54 บำทในปี 2554 (ตลำดไท,2555) 
ด้วยรำคำขำยของกบท่ีเพิ่มขึ้นท ำให้มีผู้สนใจเลี้ยงกบมำกขึ้น
ด้วยเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่ำรำคำของกบในช่วงปี 2549 - 2554 
จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ผู้ เลี้ยงกบก็ประสบกับปัญหำที่
เพิ่มขึ้นของรำคำอำหำรของกบด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ควำมสนใจศึกษำควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบใน
บ่อปูนซีเมนต์และบ่อกระชังทั้งครบวงจรและไม่ครบวงจร 
เพื่อให้ทรำบถึงต้นทุนและผลตอบแทนในกำรเลี้ยงกบแต่ละ
วิธีเพื่อวิเครำะห์หำวิธีกำรเลี้ยงแบบไหนที่มีควำมคุ้มค่ำทำง
กำรเงินร่วมกับกำรศึกษำสภำพแวดล้อมในกำรเลี้ยงแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งในกำรศึกษำดังข้ำงต้นที่กล่ำวมำนั้นสำมำรถใช้
เป็นแนวทำงในกำรให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงกบได้เลือกวิธีกำรเลี้ยง
ให้เหมำะสมกับผู้เลี้ยงมำกท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษำถึงสภำพแวดล้อม วิธีกำร และ
รูปแบบทำงเลือกในกำรเลี้ยงกบ 

2. เพื่อวิเครำะหต์้นทุน ผลตอบแทน และควำม
คุ้มค่ำทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบแต่ละรูปแบบ 

 
 

วิธีการวิจัย 
วิธีกำรศึกษำนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กำรเก็บรวม

รวบข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรศึกษำนั้นประกอบด้วยข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ซึ่งมีรำยละเอียด คือ  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้
จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้ท ำกำรเลี้ยงกบท้ังกำร
เลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ และกำรเลี้ยงกบในบ่อกระชัง โดย
ส ำรวจเกษตรกรที่เลี้ยงกบในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 
2557 โดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ฟำร์มกบ
ทั้งหมดจ ำนวน 33 ฟำร์ม  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้
จำกกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรส่งออกกบ รำคำขำย
กบ รำคำค่ำอำหำรกบ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลี้ยงกบ 
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆในกำร
เลี้ยงกบ โดยรวบรวมจำกเอกสำรงำนวิจัย บทควำมต่ำง ๆ 
ตลอดจนข้อมูลทำงสถิติจำกหน่วยงำนรำชกำรที่ได้รวบรวม
เอำไว้  อำทิ  กรมศุลกำกร กรมปศุสัตว์  กรมประมง 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร เป็นต้น 
 กำรวิ เครำะห์ข้อมูลในกำรศึกษำครั้ งนี้ แบ่ ง
ออกเป็นสองส่วน คือ 

1. กำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ งพรรณนำ (Descriptive 
analysis) เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงมำ
วิเครำะห์และอธิบำยถึงสภำพทั่วไปของกำรเลี้ยงกบและ
กำรตลำดกบ รวมถึงปัญหำและอุปสรรคของกำรเลี้ยงกบ 
โดยใช้วิธีทำงสถิติอย่ำงง่ำย ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย  

2. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative 
analysis) โดยประเมินต้นทุน ผลตอบแทน และควำมคุ้มค่ำ
ทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบแต่ละวิธี โดยผู้ศึกษำแบ่งหัวข้อ
กำรวิเครำะห์ดังนี้ 

2.1 กำรวิเครำะห์ต้นทุนผลตอบแทน โดยน ำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำท ำกำรค ำนวณหำต้นทุน 
รำยได้ และก ำไรจำกกำรลงทุนเลี้ยงกบ 
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2.2 กำรวิเครำะห์ทำงด้ำนกำรเงิน (Financial 
analysis) โดยใช้ตัวช้ีวัดควำมคุ้มค่ำของโครงกำรจำกกำร
ลงทุนเลี้ยงกบ สำมำรถบอกให้ทรำบถึงล ำดับควำมส ำคัญ
ของโครงกำรได้และท ำให้ทรำบถึงต้นทุน รำยได้และ
ผลตอบแทนจำกกำรเลี้ยง โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ 
3 อย่ำงคือ 
  2.2.1.มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net present 
value: NPV) 
  2.2.2.อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน 
(Benefit-cost ratio : BCR) 
  2.2.3.อัตรำผลตอบแทนภำยในโครงกำร 
(Internal rate or return : IRR) 

2.3 ระยะเวลำคืนทุน (Payback period) 
2.4 กำรวิเครำะห์โครงกำรในสถำนกำรณ์ที่มี

ควำมเสี่ยงภัยและไม่แน่นอน (Project analysis under risk) 
 
ผลการวิจัย 

จำกกำรเก็บข้อมูลเชิงลึกในกำรเลี้ยงกบตั้งแต่ขึ้น
ตอนกำรเลี้ยง อำหำรที่ใช้เลี้ยงกบ ตลอดจนสำรเคมีท่ีใช้ใน
กำรเลี้ยงเพื่อน ำมำลงข้อมูลเป็นต้นทุนในกำรเลี้ยง และท ำ
กำรเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบ
พบว่ำ  

1. มู ล ค่ ำ ปั จ จุ บั น สุ ทธิ  ก ำ ร เ ลี้ ย ง กบในบ่ อ
ปูนซีเมนต์แบบไม่ครบวงจรมีค่ำสูงที่สุด และกำรเลี้ยงกบใน
บ่อกระชังแบบครบวงจรมีค่ำต่ ำสุด 

2. ค่ำอัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน กำรเลี้ยง
กบในบ่อปูนซีเมนต์แบบไม่ครบวงจรมีค่ำสูงที่สุด และกำร
เลี้ยงกบในบ่อกระชังแบบครบวงจรมีค่ำต่ ำสุด 

3. ค่ำอัตรำผลตอบแทนภำยใน กำรเลี้ยงกบในบ่อ
กระชังแบบไม่ครบวงจรมีค่ำสูงที่สุด และกำรเลี้ยงกบในบ่อ
ปูนซีเมนต์แบบครบวงจรมีค่ำต่ ำสุด 

4. กำรทดสอบค่ำควำมแปรเปลี่ยนด้ำนต้นทุน 
กำรเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์แบบไม่ครบวงจรมีค่ำสูงที่สุด 
และกำรเลี้ยงกบในบ่อกระชังแบบครบวงจรมีค่ำต่ ำสุด 

5. กำรทดสอบค่ำควำมแปรเปลี่ยนด้ำนผลประโยชน์ 
กำรเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์แบบไม่ครบวงจรมีค่ำสูงที่สุด 
และกำรเลี้ยงกบในบ่อกระชังแบบครบวงจรมีค่ำต่ ำสุด 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินของกำรเลี้ยงกบ 
รำยกำร แบบครบวงจร แบบไม่ครบวงจร 
/รูปแบบ
กำรเลีย้ง 

บ่อ
ปูนซีเมนต ์

บ่อ
กระชัง 

บ่อ
ปูนซีเมนต ์

บ่อ
กระชัง 

NPV 1,756,300 1,284,623 1,762,542 1,352,802 

B/C Ratio 1.2983 1.2519 1.3001 1.2692 

IRR 67.67% 79.84% 70.31% 87.98% 

SVTC 29.83% 25.19% 30.01% 26.92% 

SVTB 22.97% 20.12% 23.08% 21.21% 

ต้นทุนเพ่ิมร้อยละ10 
   

NPV 1,167,446 774,575 1,175,166 850,284 

B/C Ratio 1.1802 1.1381 1.1819 1.1538 

IRR 45.33% 48.67% 47.08% 55.05% 

รำยได้ลดร้อยละ  10 
   

NPV 991,816 646,113 998,912 715,003 

B/C Ratio 1.1684 1.1267 1.1701 1.1423 

IRR 43.04% 45.48% 44.71% 51.70% 

ต้นทุนเพ่ิมร้อยละ 10 และรำยไดล้ดร้อยละ 10 
 

  NPV 402,963 136,065 411,535 212,485 
B/C Ratio 1.0622 1.0243 1.0637 1.0384 
  IRR 21.51% 15.14% 22.39% 20.20% 

ที่มำ: จำกกำรค ำนวณ 
กำรศึกษำและพัฒนำกลยุทธ์ของกำรเลี้ยงกบ โดย

กำรวิเครำะห์ SWOT พบว่ำจุดแข็งของของกำรเลี้ยงกบ คือ 
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมำสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภำพมำกขึ้น 
และกบก็เป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่ำทำงอำหำรสูงและอร่อยจึง
ท ำให้มีปริมำณกำรซื้อกบที่มำกขึ้น ส่วนจุดอ่อนที่ส ำคัญ คือ 
กำรบวนกำรเลี้ยงกบ กระบวนกำรแปรรูปกบยังไม่ได้
ประสิทธิภำพพอ และขำดระบบเช่ือมโยงและกำรรับช่วง
หลังจำกกำรผลิต ด้ำนโอกำส พบว่ำ ตลำดต่ำงประเทศมี
ควำมต้องกำรบริโภคผลิตภัณฑ์กบเพิ่มมำกขึ้น และมี
อุปสรรคที่ส ำคัญ คือ กำรเลี้ยงกบเป็นกำรเลี้ยงแบบระบบ
เปิดท ำให้มีกำรปนเปื้อนและท ำให้กบติดโรค หรือมีกำร
รบกวนจำกสัตว์รอบข้ำงได้ ท ำให้เป็นอันตรำยต่อกบได้  
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลสรุปของกำรเปรียบเทียบควำมคุ้มค่ำทำง

กำรเงินของกำรเลี้ยงกบแต่ละรูปแบบขึ้นกับควำมต้องกำร
และควำมเหมำะสมของผู้ที่จะเลี้ยง อำทิเช่น กำรเลี้ยงกบใน
บ่อปูนซีเมนต์จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในกำรสร้ำงบ่อสูง 
ผลตอบแทนสูง และเมื่อเลิกเลี้ยงจะท ำกำรรื้อถอนได้ยำก
กว่ำ ส่วนกำรเลี้ยงกบในกระชังใช้เ งินลงทุนน้อยกว่ำ 
ผลตอบแทนน้อยกว่ำ ต้องท ำกำรเปลี่ยนกระชังทุก 3 ปี 
และสำมำรถเลิกเลี้ยงได้ง่ำยเนื่องจำกใช้เงินลงทุนน้อย ส่วน
กำรเลี้ยงแบบครบวงจร เป็นกำรเลี้ยงกบที่มีกำรเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์ไว้เพื่อที่จะไว้ผสมพันธุ์ โดยระยะเวลำกำรเลี้ยงลูกอ๊อด
จนกลำยเป็นกบใหญ่ใช้เวลำประมำณ 3 เดือน เหมำะ
ส ำหรับคนท่ีต้องกำรเลี้ยงระยะยำว และสำมำรถมีรำยได้ได้
หลำยทำง สำมำรถขำยได้ทั้งลูกอ๊อด ลูกกบ และกบใหญ่ได้ 
ส่วนกำรเลี้ยงกบแบบไม่ครบวงจร เป็นกำรซื้อลูกกบ
ประมำณ1เดือนมำเลี้ยงต่อจนกบอำยุ ประมำณ3เดือนแล้ว
จึงจ ำหน่ำยกำรเลี้ยงวิธีนี้จะสำมำรถมีรำยได้ ได้ทำงเดืยวคือ
กำรขำยกบใหญ่ แต่จะดีกว่ำอีกแบบ คือไม่ต้องมีควำมเสี่ยง 
ในกำรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ ทั้งค่ำอำหำร ค่ำแรง และต้องระวัง
กำรติดเช้ือของพ่อแม่พันธ์ุด้วย และขั้นตอนกำรเลี้ยงใช้เวลำ
น้อยกว่ำ โดยใช้เวลำเลี้ยงประมำณ 2 เดือน ท ำให้สำมำรถ
เลี้ยงได้หลำยรอบ  

 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอกรำบ
ขอบพระคุณอำจำรย์ทุกท่ำที่ได้ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำ
และเรียบเรียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญ
ชัย ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ อ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 
กรรมกำรสำขำวิชำเอก ที่ได้กรุณำให้ค ำแนะน ำและให้
แนวคิดในกำรจัดท ำวิทยำนิพนธ์เล่มนี้มำโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร กรมประมง และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้ควำมสะดวกในกำร
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 
 สุดท้ำยนี้ ขอกรำบขอบพระคุณบิดำ มำรดำ ที่
คอยให้ก ำลังใจมำโดยตลอด และขอขอบคุณ นำยพงศธร ศรี

วิเชียร ที่คอยช่วยเหลือในกำเก็บรวบรวมข้อมูลที่จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมทั้งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ค ำแนะน ำใน
กำรท ำวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ 
    พิพัฒน์ ฤกษ์ด ำริห์ 
      ตุลำคม 2558 
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การศึกษาความเป็นได้การลงทุนโครงการพรภพอพาร์ทเมนท์  
ต าบลเขื่องค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

The Feasibility Study of Pornpop Apartment Keuang Kam Sub District,  
Muang District, Yasothon Province. 

 

กิติมศักดิ์ สิทธิจันดา (Kitimasak Sittijanda)* พงษ์ธร สุวรรณธาดา (Pongthorn Suwantada)** 
  

*นิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
**ผู้ช่วยศาสตาจารย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
บทคัดย่อ 

รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการพรภพอ
พาร์ทเมนท์ ต าบล เขื่องค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
โดยท าการศึกษาจากความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยใช้การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในทางธุรกิจ 
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาด้านการตลาด พบว่าด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
รวมทั้งบรรยากาศ เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเช่าพัก
อาศัย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดแผนการตลาดโครงการ
ไว้ 2 โปรแกรม ด้านเทคนิค โครงการก่อสร้างอาคาร 3 
ช้ัน จ านวน 12 ห้อง บนพื้นที่ 43.01 ตารางวา ด้านการ
จัดการเป็นการด าเนินงานโดยเจ้าของกิจการเพียงผู้เดียว
จึงไม่มีความซับซ้อน และด้านการเงิน พบว่าโครงการ
ก่อสร้างนี้ใช้แหล่งเงินทุนส่วนตัวทั้งหมด มีมูลค่าการลงทุน 
5,896,113 บาท อายุโครงการ 10 ปี ระยะเวลาคืนทุนต่ า
กว่าอายุโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นบวก เท่ากับ 
550,433.46 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ 5.5%, 
อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.06% และ มีระยะเวลาคืน
ทุน 9 ปี 3 เดือน สรุปโครงการอพาร์ทเมนท์ ต าบล เขื่อง
ค า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นโครงการที่น่าลงทุน 

ค าส าคัญ: ความเป็นไปได้ในการลงทุน,อพาร์ทเมนท์
,ยโสธร 

ABSTRACT 
This independent study aimed to study 

the feasibility of Pornpop apartment Keuangkam  
 
sub district, Muang district, Yasothon province. 
The study concentrated on marketing, 
technique, management and financial 
feasibilities by using Five Force Model, the 
analysis of the strength, weakness, opportunities 
and threats (SWOT Analysis) together with the 
attitude and behavior of customer. As this result, 
the 2 marketing program were planned. The 
technical feasibility study shows that the 
building has 3 floors and 12 rooms. And the 
management was simply controlled by owner. In 
the point of financial feasibility, it states that the 
investment capital for the apartment to was 
5,896,113 Baht. The term of this project was 10 
years. The payback period was 9 years 3 months 
less than the term of the project. The net 
present value of the project in 10 years plan 
was 550,433.46 Baht. The internal rate of return 
was 5.5 percent and the benefit cost ratio was 
1.06 which was higher. In conclusion, it was 
reasonable to invest in this business based on 
the results of this study. 
 
Keywords: Feasibility, Apartment, Yasotorn 
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บทน า 
ผู้ศึกษาศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการท า

ธุรกิจในพื้นที่ที่ท าการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ การจัดการด้านการเงินและด้าน
การตลาด เพื่อจัดท าแผนธุรกิจของอพาร์ทเม้นท์ ดังกล่าว 
ว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด ในการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน 
คุ้มค่ากับเงินลงทุนไปหรือไม่ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดใน
การลงทุน ให้น้อยที่สุด  

 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน 
โครงการพรภพอพาร์ทเมนท์ ต าบล เขื่องค า อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร โดยศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการท าธุรกิจ ความ
เป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และ
ด้านการเงิน 

 
วิธีการศึกษา  
1. การก าหนดประชากร  

ท าการแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มคือ  
1.1 กลุ่มประชากรที่เป็นวัยแรงงานผู้มีงานท า 

อายุระหว่าง 16-60 ปี จ านวน 371,622 คน ในจังหวัด
ยโสธร 

1.2 กลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าของกิจการอพาร์
ทเมนท์ หรือหอพัก คือ ผู้ประกอบธุรกิจกิจการอพาร์
ทเมนท์ หรือหอพัก ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งหมด 7 ราย 

 
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง   

2.1 กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นวัยแรงงานผู้มีงานท า 
อายุระหว่าง 16-60 ปี จ านวน 371,622 คน ในจังหวัด
ยโสธร ในการศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการค านวณขนาดของ
ตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane, อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์,2551) ก าหนด
ขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 สูตรการค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ คือ 
 

n      = N 
 1+Ne² 

เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากรในเขตอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 
n =  371,622 
  1+(371,622 x 0.05² ) 
n = 399.56 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับเป็นจ านวน 400 คน 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากร 
(Random Selection) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ก็คือ สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นเจ้าของกิจการอพาร์
ทเมนท ์จะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามนี้ 
 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
    3.1 สร้างแบบสอบถามขึ้นมา โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรศาสตร์ 
 ตอนที่ 2 ประสบการณ์และความคิดเห็นที่มีต่อ
การเลือกที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 
 ตอนที่  3 ปั จจั ยส าคัญที่มี อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่  1 ค าถามแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง
ข้อเดียว เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ
ผู้ตอบได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ พาหนะที่ใช้เดินทาง 
 ส่วนที่ 2 ค าถามแบบที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง
ข้อเดียว และสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ เกี่ยวกับ 
ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเช่าท่ีพักอาศัยใน
ปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ค าถามแบบที่ให้ผู้ตอบเลือกปัจจัย
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนท์ ซึ่งข้อค าถาม
ทั้งหมดได้ก าหนดค าตอบที่เป็นวิธีการประเมินแบบรวมค่า 
(Method of Summated Rating) (วิเชียร เกตุสิงห์, /2543) 
ดังนี ้
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ให้ความส าคัญมากท่ีสุด ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
ให้ความส าคัญมาก ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  4 
ให้ความส าคัญปานกลาง ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 
ให้ความส าคัญน้อย ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  2 
ให้ความส าคัญน้อยที่สุ ให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 
 แบบมาตราส่วนประเมินค่าตอบ (Rating Scale 
Questions) ซึ่งจัดอยู่ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียว โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ , ด้านราคา, ด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด, ด้านบรรยากาศ และด้านสถานที่
ให้บริการ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ เกณฑ์
ประเมินผลในแต่ละระดับช้ันใช้สูตรการค านวณช่วงกว้าง
ของช้ันดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห์, 2543) 
ค่าเฉลี่ย  = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 

ช่วงคะแนน 
ค่าเฉลี่ย  = 5-1        

       5 
  = 0.80 
สรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ปัจจัยมีอิทธิพลมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ปัจจัยมีอิทธิพลมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ปัจจัยมีอิทธิพลปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ปัจจัยมีอิทธิพลน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ปัจจัยมีอิทธิพลน้อยที่สุด 

3.2 จัดท าแบบสอบถาม  
3.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาอิสระ 
3.4 จัดท าแบบสอบถาม และสัมภาษณ์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ได้
ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
 4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จะเก็บ
รวมรวบข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 

(1) การส ารวจพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโครงการเพื่อเก็บ
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์อุปสงค์ของการบริโภคจากตัว
แปรด้านภูมิศาสตร์ และด้านประชากรศาสตร์ รวมทั้งใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนกลยุทธ์และแผนการตลาด
ของธุรกิจอพาร์ทเมนท์  

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบ 
สอบถามพฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลผลต่อการ
ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

4.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้
จากการค้นคว้าหนังสือ, เอกสาร, วารสารต่างๆ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจระดับมหาภาค และ
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรม (Five Force Model), การวิเคราะห SWOT 
Analysis, การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps 
และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจอพาร์
ทเมนท์ เป็นต้น 

4.2  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเทคนิค 
ได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จะเก็บ
รวมรวบข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) การส ารวจพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโครงการเพื่อเก็บ
ข้อมุลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพิจารณาความเหมาะสม
ในการเลือกท าเลที่ตั้งและขนาดของอพาร์ทเมนท์ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง และการคาดคะเน
ต้นทุนในการก่อสร้างอพารท์เมนท์ ต าบล เขื่องค า อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามเชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ในพื้นที่
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการน าข้อมูล
ประเด็นเฉพาะระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับผู้ศึกษา เพื่อเก็บ
รวบรวมข้ออมูลเกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง ขนาดของอพาร์ทเมนท์ 
และข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง เป็นต้น 

4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้
จากการค้นคว้าหนังสือ, เอกสาร, วารสารต่างๆ และหนว่ยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่   
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4.3 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จะเก็บ
รวมรวบข้อมูลจากการสอบถามเชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
เจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ในพื้นที่อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร  

4.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้
จากการค้นคว้าหนังสือ, เอกสาร, วารสารต่างๆ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะหลักขององค์กรที่จ าเป็น
ในการด าเนินธุรกิจ การวางแผน (Planning) การจัดองคกร
(Organization) การจัดคนเขาท างาน (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) เพื่อท าใหทราบถึงรายการคาใช้จาย
การบริหารและการด าเนินงาน 

4.4 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
การเก็บรวบรวมข้อมุลประกอบด้วย 

4.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จะเก็บ
รวมรวบข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) เก็บรวมรวบข้อมูลจากการสอบถามเชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ในพื้นที่
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนท่ีน ามาใช้ในโครงการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
หรือต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจการ ซึ่งจะน าข้อมูลมาใช้
เพื่อประเมินต้นทุนทางการเงินของกิจการ 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือ
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนท าธุรกิจอพาร์
ทเมนท์ตามรายงานการศึกษาอิสระนี้ ซึ่งจะได้รับข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในส่วนรายได้ 
เงินออม ค่าเช่าห้องพักปัจจุบัน เป็นต้น 

4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้
จากการค้นคว้าหนังสือ, เอกสาร, วารสารต่างๆ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ธนาคารพาณิชย์, ผู้รับเหมา 
ก่อสร้าง, ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการตกแต่งอ
พาร์ทเมนท์ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
อัตราเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการลงทุน
ธุรกิจอพาร์ทเมนท์ เป็นต้น 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยวิธีการศึกษาไดน าขอมูลปฐมภูมิและทุตยิภมูิ

มาวิเคราะหดานการตลาด,ดานเทคนิคม,ดานการจัดการ 
และดานการเงิน  

 
6. ระยะเวลาในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

โครงการเริ่ มก่อสร างอาคาร ต้ังแต เ ดือน
กุมภาพันธ์ 2558 คาดว่าจะแลวเสร็จประมาณปลายเดือน 
กันยายน 2558 ระยะเวลาก อสร าง 8 เดือน และมี
ระยะเวลาในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ 
เปนระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป 2559 จนถึง ป 2568 
 
7. สรุปผลการศึกษา 

1. สรุปการวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนที่ 1 
(ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และอายุ 25 ปีขึ้นไป 
ระดับการศึกษาอนุปริญญา /ปวส ประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 
บาท ซึ่งมีเงินออกเหลือเก็บต่อเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท มี
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง 

2. สรุปการวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนที่ 2 
(ประสบการณ์และความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกที่อยู่
อาศัยปัจจุบัน) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปัจจุบัน
อาศัยอยู่อพาร์ทเมนท์ หรือ อาคารชุด แบบห้องพัดลม 
และอาศัยรวมกัน 2 คนหรือมากกว่า ซึ่งได้คันหาข้อมูลที่
พักที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จากป้ายโฆษณา ประกอบกับ
การค านึงค่าเช่าห้องพักละ 3 ,001-3,500 บาท เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเช่าพัก อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ราคาค่าเช่าระดับ
ดังกล่าวนี้ แพงเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่พัก 

3. สรุปการวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนที่ 3 
(ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์
ทเมนท์) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พิจารณาให้
ความส าคัญมากที่สุด เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านเฟอร์นิเจอร์ ,          
สิ่ งอ านวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อย 
พิจารณาให้ความส าคัญมากที่สุด เกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์เป็นต้น 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

114

4.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
พบว่าท าเลที่ตั้งของอพาร์ทเมนท์นับเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด 
ตัวโครงการก่อสร้าง ตรงข้ามโรงพยาบาลยโสธร บนเนื้อที่ 
43.01 ตารางวา ติดถนนสายหลักที่ลากผ่าน อ าเภอเมือง 
จึงท าให้สามารถเดินทาง ไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับ การออกแบบ อาคารม ี
ท ั้งหมด 3 ช ั้นไมม ีล ิฟต ม ีจ  านวนหองพ ักทั้งส ิ้น 12 หอง 
โดยแต่ละช้ัน ม ีจ  านวนหองพ ัก 4 ห้อง หางจากถนน
สาธารณะ 1 เมตรสามารถจอดรถยนตไดประมาณ5–7 
ค ันและจอดรถจักรยานยนตรได  สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในหอง ครบครัน 

4.2 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 
โดยใช้หลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) 
จากการวิ เคราะห์ผลสามารถก าหนดส่วนประสมทาง
การตลาดให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยก าหนด
เป็นกลยุทธ์ เหมาะสมได้ดังนี้  

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (ด้านรูปแบบอาคาร
และห้องพัก) และกลยุทธ์ ทางการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ  

2. กลยุทธ์ด้านกระบวนการ (ด้านการให้บริการ) 
เน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เช่าพักอาศัย โดยมีระบบ
รักษาความปลอดภัย การเข้าออกแบบคีย์การ์ด มีระบบ
กล้องวงจรปิด  

3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นการ
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม การตลาด โดยเพิ่มการ
เข้าถึงกลุ่มตลาดผู้เช่าโดยตรง เช่น การท าป้ายโฆษณา
หน้าอพาร์ทเมนท์ ให้ผู้สัญจรผ่านไปมา สังเกตได้เด่นชัด  
การจัดโปรโมช่ันส่วนลดค่าเช่าห้องพัก เมื่ออยู่ครบระยะ 
เวลา 1 ปี เป็นต้น 

4. กลยุทธ์ด้านบุคคล (บุคคลากรที่ให้บริการ) 
เน้นการอบรมแม่บ้านท าความสะอาดให้ปฏิบัติ หน้าที่
อย่างเต็มความสามารถและควบคุมงานด้วยตนเองอย่าง
ใกล้ชิด 

 
 

4.3 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
เปนการศึกษาถึงรูปแบบของการด าเนินงานด านการ
วางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organization) การ
จัดคนเขาท างาน (Leading) และการควบคุม (Controlling)  

4.4 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
เงินต้นทุนในโครงการทั้งหมดเปนจ านวน 5,896,113 บาท 
เปนเงินทุนสวนของเจาของทั้งหมด 100% ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดังนี ้

1. มูลค่าปัจจุบัน (Net Present Value: NPV) 
การหาข้อมูลมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ
โครงการในแต่ละปี ณ อัตราคิดลด 4%  ดังนี ้
 
สูตร 
 
โดยที่ Bt = กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตั้งแตปลายปีที่ 1 
ถึงปที ่n 
k = อัตราลดคา 
C0 = เงินจายลงทุนตอนเริ่มโครงการ n 
∑ = ผลบวกของ........ตั้งแตปลายปที1่ ถึงปที่ nt=1 
NPV = 550,433.46 ** 
**ค่าที่ได้จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 
เนื่องจาก NPV> 0 หรือ NPV เป็นค่าบวก แสดงว่าการ
ลงทุนในโครงการนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราที่ต้องการ 
คือ โครงการให้ผลประโยชน์สุทธิเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดรับ ที่มากกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนที่
เสียไป ดังนั้นจึงควรเลือกตัดสินใจในโครงการดังกล่าวนี้ 

2. อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal 
Rate of Return :IRR) การหาอัตราผลตอบแทนที่ท าให้
มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมีค่า
เท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเริ่มแรกและเป็นอัตราคิดลดที่
ท าให้ NPV ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ 
สูตร 
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โดยที่ Bt = กระแสเงินสดรับสุทธิรายปตั้งแตปลายปที่1 
ถึงปที่ n 
 IRR = อัตราลดคา 
 C0 = เงินจายลงทุนตอนเริ่มโครงการn 
 ∑= ผลบวกของ...ตั้งแตปลายปที่1 ถึงปทีn่t=1 
IRR = 5.5%** 
**ค่าที่ได้จากการค านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft  
Excel 

วิธีการตัดสินใจพิจารณาการลงทุน ผู้ศึกษาน า
ค่า  IRR ของโครงการ คือ เท่ากับ 16.6% เมื่อน าไป
เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า เท่ากับ 2.5 
ผลลัพท์ IRR จะเห็นได้ว่า ค่า IRR จากโครงการมีค่ามากกว่า 
ดังนั้น โครงการนี้จึงควรลงทุน 

3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period:PB) 
ส าหรับโครงการ ใช้เงินลงทุนครั้งแรก จ านวน 5,896,113 
บาท โดยคาดว่าจะได้รับ กระแสเงินสดสุทธิ (NCF)  ในแต่
ละปีไม่เท่ากัน ดังนั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการคือ 9 
ปี 3 เดือน 

4. อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit 
Cost Ratio : B/C Ratio) โครงการพรภพอพาร์ทเมนท์
มีอัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.06 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
1 แสดงว่า เป็นโครงการที่ได้ผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับการ
ลงทุน และมีความเป็นไปได้ทางการเงิน 

5. การวิเคราะห์อ่อนความไหว (Sensitivity 
Analysis) จะแสดงให้ทราบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรต่างๆ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างการลุงทุนของโครงการ 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมีเกษตร 
Decision Support System for Location Selection of Agrochemical Shop 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน

การตัดสินใจในการเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมี
เกษตร โดยศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง
ร้าน และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อหาท าเลที่เหมาะสมในการตั้ง
ร้านเคมีเกษตร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับ
กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจ ได้แก่ ลูกค้ารองลงมา
คือ ต้นทุน คู่แข่ง การคมนาคม  และความพร้อมของท าเล
จากนั้นวิเคราะห์ล าดับความเหมาะสมของพื้นที่ ได้ผลดังนี้ 
ล าดับที่ 1บ้านทุ่งกฐินล าดับที่ 2 บ้านหนองกระดี่ ล าดับที่ 
3บ้านสระกระโจม ล าดับที่ 4บ้านเขาช่องคับ ล าดับที่ 5
บ้านก้อนแก้ว ล าดับที่ 6บ้านศาลาแดง ล าดับที่ 7บ้านโพธิ์
คอยและล าดับที่ 8 บ้านพวนทั้งนี้เพื่อให้การวิจัยมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่  และวิ เคราะห์ต้นทุน
ผลตอบแทนให้กับร้านเคมีเกษตรที่จะตั้งในท าเลทางเลือก
ที่เหมาะสมด้วย 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์  การเลือกท าเลทีต่ั้ง 

ABSTRACT 
  The purpose of this study is to develop 

a decision-making support system of selecting a 
suitable location for setting up agrochemical 
shop by study in number of factors that can 
affect the decision making process and landscape 
analysis in order to choose a suitable location, by 

using Geographic information system: GIS and 
Analytic Hierarchy Process: AHP the result of this 
study showed that the most important factor 
is customers followed by cost, competitors, 
transportation and suitability of location. And the  
results of suitable location are shown in following 
order; 1) BanToongkatin 2) BanNhongkradee 3) 
BanSakrajome 4) BanKhaochongkub 5) BanKon 
kaew 6) BanSaladaeng 7) BanPhoKoyand 8) 
BanPuan. In order to complete the research, 
more studies are required to use the chemical 
behavior of farmers in the area. Cost-benefit 
analysis of agrochemical shop in suitable location. 

Key Words : Geographic Information System, 
Analytic Hierarchy Process, Location Selection 

บทน า 
ธุรกิจร้านเคมีเกษตรเป็นธุรกิจที่น่าสนใจธุรกิจ

หนึ่งส าหรับภูมิภาคที่ระบบเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับภาค
เกษตรกรรมเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ เป็นตัวกลางในการ
จ าหน่ายสารเคมีให้กับเกษตรกร และเมื่อพิจารณาด้าน
ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรแล้วเห็นว่า จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตรสูง 
โดย เฉพาะด้ านการปลูกพืช  ซึ่ งมี เนื้ อที่ปลู กพืชถึ ง 
2,191,911 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) 
อีกทั้งมีแหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ าท่าจีน) เขื่อน (เขื่อนกระ
เสียว) และระบบชลประทานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
จังหวัด ซึ่งสามารถรองรับการผลิตด้านการเกษตรอย่าง
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เพียงพอ ท าให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ท าการเกษตรอยู่
ทุกอ าเภอโดยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งพืชเหล่านี้โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรีใช้สารเคมีรวมถึงปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 
30-50ของต้นทุนการปลูกพืชทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่าถึง 
4,500 ล้านบาทต่อปีซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค
(ส านักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี, 2557) 

ในปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมี ในภาค
การเกษตรเพื่อป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมีเป็นทางเลือกที่เกษตรกรนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีเห็นผลเร็ว ใช้สะดวก หาซื้อง่าย 
และประหยัดเวลาในการใช้ ท าให้ร้านเคมีเกษตรเข้ามามี
บทบาทที่ส าคัญในกลไกการผลิตของภาคเกษตรกรรม 
ส่งผลให้ธุรกิจร้านเคมีเกษตรยังสามารถเติบโตขึ้นได้อย่าง
ต่อเนืองตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่างๆ  

จากการเติบโตของธุรกิจร้านค้าเคมีเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนว่าธุรกิจร้านค้า
เคมีเกษตรเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการท าก าไรได้ในระยะ
ยาว ท าให้นักลงทุนต้องการมองหาพื้นที่ใหม่ในการเปิดร้าน
เคมีเกษตร ทั้งนี้ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจหนึ่งๆ สิ่ง
ส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจคือการเลือกท าเลที่ตั้งให้
เหมาะสมต่อการด า เนินธุรกิจเนื่องจากท าเลที่ตั้ งมี
ความส าคัญต่อความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้า และการ
บริหารจัดการต้นทุนการด าเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจเป็นอย่างมาก กล่าวคือหากเลือก
ท าเลที่ไม่ เหมาะสมจะท าให้ธุรกิจประสบปัญหาอื่นๆ 
ตามมา เช่นการขาดแคลนลูกค้าหากเลือกท าเลที่ห่างไกล
จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือมีคู่แข่งอยู่บริเวณใกล้เคียง
จ านวนมากการแบกรับต้นทุนค่าขนส่งท่ีสูง หากร้านค้าอยู่
ไกลจากแหล่งวัตถุดิบและตลาด รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งการเลือกท าเล
ที่ผิดพลาดจะท าให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นได้ด้วย
ความยากล าบากและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อน ามา
ช่วยในการตัดสินใจเลือกท าเลที่เหมาะสมในการตั้งร้านเคมี
เกษตรโดยเลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้
ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการ

ช่วยตัดสินใจเลือกท าเลที่มีความเหมาะสม ภายใต้ผลลัพธ์ที่
มีความแม่นย า และตอบรับความต้องการของผู้ตัดสินใจ
เลือกได้อย่างตรงจุด อีกทั้งระบบการตัดสินใจนี้ยังสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกในกรณีอ่ืนๆ ภายใต้
เกณฑ์การตัดสินใจที่ผู้ตัดสินใจก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. วิเคราะห์การตั้งร้านเคมีเกษตร 
2. พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อน ามา 

ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่เหมาะสมในการตั้งร้านเคมี
เกษตร กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยใน 
2 ประการ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทั้ง ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จากนั้นจึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โ ดย ใ ช้ ร ะบบสา รสน เทศภู มิ ศ าสต ร์  ( Geographic 
Information System : GIS) ร่วมกับกระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP)  
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการร้านเคมีเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
30 ราย เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกท าเล                  
ที่เหมาะสม 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  ในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ 
และข้อมูลเชิงพื้นที่ จากหนังสือ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อคัดเลือกพื้นท่ีที่เหมาะสม
โดยการก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ลงไปทีละล าดับขั้น เพื่อตัดพื้นที่
ที่ ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ออกที่ละขั้นตอน โดยแบ่ง
ขั้นตอนการวิเคราะห์ได้เป็น 9 ขั้นตอน ดังนี ้
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1)  ก าหนดเขตพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และแบ่ง
เขตพื้นที่ในระดับอ าเภอ 

2)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยพื้นที่ป่า 
3)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยพื้นที่แหล่งน้ า 
4)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยร้านเคมีเกษตรเดิม โดยใช้

ขอบเขตพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางต าแหน่งร้าน 
5)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยคลอง โดยใช้ขอบเขตพื้นที่รัศมี 

10 เมตร จากจุดกึ่งกลางล าคลอง 
6)  เลือกพ้ืนท่ีที่อยู่ในขอบเขตหมู่บ้าน รัศมีไม่เกิน 2 

กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางต าแหน่งหมู่บ้าน 
7)  เลือกพื้นที่อยู่ใกล้ถนน ระห่างไม่เกิน 50 เมตร จาก

จุดกึ่งกลางถนน 
8)  ตัดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย พ้ืนที่

บ้านพักอาศัย  สุสาน  สนามบิน  โรงเรือนทางการเกษตร  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร  โรงงานอุตสาหกรรม  
เหมือง สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว หนอง บึง อ่าง
เก็บน้ า 

9)  ตัดพื้นที่น้ าท่วมย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2552-2256)   
2.2 การวิเคราะห์และจัดล าดับท าเลที่

เหมาะสมต่อการต้ังร้านเคมีเกษตร ด้วยกระบวนการ           
ล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : 
AHP) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) นิยามปัญหา และเป้าหมายของปัญหา 
2) ก าหนดทางเลือก ได้มาจากการคัดเลือกพื้นที่ที่

เหมาะสมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
3) ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) 

เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (จากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเคมีเกษตร) 

4) ก าหนดล าดับช้ันการตัดสินใจ โดยเริ่มจากช้ันบนสุด 
คือ เป้าหมาย (Goal) ไล่ลงมาที่ล าดับช้ันกลาง คือ เกณฑ์ 
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub Criteria) และล าดับช้ันล่างสุด คือ 
ทางเลือก (Alternatives) โดยในแต่ละช้ันอาจมีหลายเกณฑ์ 
และในแต่ละเกณฑ์อาจมีหลายเกณฑ์ย่อย  (เกณฑ์ย่อยอาจไม่
จ าเป็นต้องมี ถ้าเกณฑ์มีความชัดเจนเพียงพอ) ดังรูปที ่1 

 

 

รูปที ่1 โครงสร้างของกระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 
ที่มา: จุฑามาศอินทร์แก้ว (2556) 

5) สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
(Pairwise Comparison Matrices) 

6) ให้คะแนนความส าคัญ (Relative Importance 
Scales) ในตารางเมทริกซ์ (ตารางที่ 1) โดยผู้ประกอบการ
ร้านเคมีเกษตรที่มีประสบการณ์จ านวน 10 ท่าน โดยแบ่ง
ระดับความส าคัญออกเป็น 9 ระดับ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของเกณฑ์ 

 
 
 

ตารางที่  2 ค่าคะแนนความส าคัญสัมพัทธ์ส าหรับการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
คะแนน ระดับความส าคัญ 
1 
3 
5 
7 
9 
2, 4, 6, 8 

ส าคัญเท่ากัน (Equal Importance) 
ส าคัญกว่าปานกลาง (Moderate Importance)  
ส าคัญกว่าค่อนข้างมาก (Strong Importance) 
ส าคัญกว่ามาก (Very Strong Importance)  
ส าคัญกว่ามากที่สุด (Extreme Importance) 
เป็นค่าระหว่างกลาง ใช้ในกรณีการตัดสินใจเป็นไป
ในลักษณะที่ก้ ากึ่ง  

ที่มา: Saaty (1996) 

7) ค านวณล าดับความส าคัญของทางเลือก โดยน าค่า
น้ าหนัก (Weight) ของแต่ละทางเลือกในแต่ละเกณฑ์ 
(Alternative Priority Weight)  คูณกับค่าน้ าหนักของเกณฑ์ 
(Criterion Priority Weight) แล้วหาผลรวม (Overall Priority 
Weight) และเมื่อเรียงล าดับผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกจาก

เป้าหมาย

ทางเลือก L7 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

เป้าหมายในการตดัสินใจ

เกณฑ์ A1 A2 A3 A4 A5

A1 A2 A3 A4 A5
A1 1
A2 1
A3 1
A4 1
A5 1

เกณฑต์ดัสินใจ
ปัจจยั (j)

ปัจ
จยั 

(i)
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คะแนนมากไปน้อย ทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็น
ทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

8) วัดความสอดคล้องกันของเหตุผล (Logical 
Consistency Ratio : C.R.) เพื่อทดสอบว่าผลการเปรียบเทียบ
รายคู่ที่ได้ท ามานั้นมีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่  
โดยค านวณอัตราส่วนความสอดคล้องในแต่ละเมทริ กซ์            
จากสูตร 

 

C.R. =  C.I./R.I. 
 

โดยที่  C.R. คือ อัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผลC.I.  
คือ ดัชนีความสอดคล้องกันของเหตุผล 
R.I. คือ ดัชนีความสอดคล้องกันแบบสุ่มเฉลี่ย                  

ซึ่งสามารถเลือกได้จาก ตารางที่ 3 
 

C.I. = (max-n)/(n-1) 
 

โดยที่  n   คือ จ านวนปัจจัยหรือองค์ประกอบที่อยู่ในล าดับ
ช้ันเดียวกัน 

 max คือค่าลักษณะเฉพาะที่มากที่สุด(Maximums 
Eigen value)  ซึ่งสามารถค านวณได้จาก
การน าผลรวมในแนวตั้ งของคะแนน
ความส าคัญ (Relative Importance 
Scales) ที่ได้จากการเปรียบเทียบรายคู่ 
คูณกับค่าน้ าหนักความส าคัญ (Priority 
Weight)และน าผลคูณที่ได้มารวมกัน 

 

ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคล้องกันแบบสุมเฉลี่ย  

 
ที่มา: สิทธิพรพิมพ์สกุล(2551) อ้างถึง Saaty (1980) 

 

ทั้งนี้ค่า C.R. ที่ค านวณได้ไม่ควรเกินอัตราส่วนความ
สอดคล้องกันทางทฤษฎี โดยโทมัสสาตตี้ (Saaty, 1994) ได้
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้

เมทริกซ์ขนาด 33 C.R. ไม่ควรเกิน 0.05 
เมทริกซ์ขนาด 44  C.R. ไม่ควรเกิน 0.08 
เมทริกซ์ที่มากกว่า44 C.R. ไม่ควรเกิน 0.10 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น2ขั้นตอน 

โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ 2 เครื่องมือ ได้ผลดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1วิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้ง

ร้านเคมีเกษตรด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ใน
ขั้นตอนนีผู้้วิจัยใช้วิธีก าหนดปัจจัยต่างๆ ลงไปทีละล าดับขั้น
เพื่อตัดพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ออกทีละขั้นตอน
โดยมีล าดับขั้นตอนทั้งหมด 9 ขั้นตอนดังนี ้

1)  ก าหนดเขตพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และ
แบ่งเขตพื้นที่ในระดับอ าเภอ 

 

 
 

รูปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ี
2)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยพื้นที่ป่า 

 

 
 

รูปที่ 3  พื้นที่ป่า 
3)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยพื้นที่แหล่งน้ า 

 

ขนาดของตาราง
เมทริกซ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คา่ R.I. 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49
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รูปที่ 4 พื้นที่แหล่งน้ า 
 

4)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยร้านเคมีเกษตรเดิม โดยใช้
ขอบเขตพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางต าแหน่งร้าน 

 

 
 

รูปที่ 5 พื้นที่ร้านเคมีเกษตรระยะรศัมี 3 กิโลเมตร 
 
5)  ตัดพื้นที่จังหวัดด้วยคลอง โดยใช้ขอบเขตพื้นที่รัศมี 

10 เมตร จากจุดกึ่งกลางล าคลอง 
 

 
 

รูปที่ 6 พื้นที่คลองระยะรัศมี 10 เมตร 
 

6)  เลือกพ้ืนท่ีที่อยู่ในขอบเขตหมู่บ้าน รัศมีไม่เกิน 2 
กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลางต าแหน่งหมู่บ้าน 

 

 
 

รูปที่ 7 พื้นที่รัศมีหมู่บ้าน 2 กิโลเมตร 
 
7)  เลือกพื้นที่อยู่ใกล้ถนน ระห่างไม่เกิน 50 เมตร จาก

จุดกึ่งกลางถนน 
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รูปที่ 8 พื้นที่ถนนรัศมี 50 เมตร 
 

8)  ตัดพื้นท่ีใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย พ้ืนที่
บ้านพักอาศัย  สุสาน  สนามบิน  โรงเรือนทางการเกษตร  
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร  โรงงานอุตสาหกรรม  
เหมือง  สถานที่ราชการ  สถานที่ท่องเที่ยว  หนอง  บึง  อ่าง
เก็บน้ า 

 

 
 

รูปที่ 9 พื้นที่ใช้ประโยชน ์
 

9)  ตัดพื้นที่น้ าท่วมย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2552-2256) 
 

 
 

รูปที่ 10 พื้นที่น้ าท่วมย้อนหลัง 5 ปี 
 

หลังจากผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 9 ขั้นตอนได้
พื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมีเกษตร ดังรูปที่ 11 
 

 

รูปที่ 11 ต าแหน่งพื้นที่ท่ีเหมาะสมตอ่การตั้งร้านเคมีเกษตร 
 

จากการวิเคราะห์พื้นที่จนครบ 9 ขั้นตอน พบว่า
มีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมีเกษตร จ านวน 456 
แปลง กระจายตัวอยู่ใน 164 หมู่บ้าน 40 ต าบล 9 อ าเภอ 
โดยมีขนาดพื้นท่ี รวม 29,198 ไร่  

จากนั้นเพิ่มเกณฑ์การพิจารณา  โดยเลือกเฉพาะ
พื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้ถนนสายหลัก(ทางหลวงแผ่นดิน) 
ภายในรัศมี 50 เมตร เหลือพื้นที่ที่เหมาะสมจ านวน 35 
แปลง และสุดท้ายผ่านการกลั่นกลองจากผู้ประกอบการ
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ร้านเคมีเกษตร จ านวน 10 ท่าน คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทางเลือกจ านวน 8 แปลง ซึ่งกระจายตัวอยู่
ในเขตพื้นท่ี 8 อ าเภอ โดยมีขนาดพื้นที่รวม 277ไร่ (ตาราง
ที ่4) 
 

ตารางที่ 4 พื้นที่ที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

 
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์และจัดล าดับท าเลที่

เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมีเกษตรด้วยกระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเคมีเกษตร 
จ านวน 30 ราย สามารถก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจ โดย
พิจารณาถึงความครบถ้วนการใช้งานได้ การแยกย่อยได้ 
ความไม่ซ้ าซ้อน และจ านวนของเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้
เกณฑ์จ านวน 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย ปัจจัยคู่แข่ง ปัจจัย
การคมนาคม  ปัจจัยลูกค้า  ปัจจัยต้นทุน  และปัจจัยความ
พร้อมของท าเล 

จากนั้นน าเกณฑ์และทางเลือก(จากขั้นตอนที่ 1) 
เข้าสู่กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) ได้น้ าหนัก
ความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินใจ (Criterion Priority 
Weight) เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 

ปัจจัยลูกค้า น้ าหนัก 0.499 
ปัจจัยต้นทุน น้ าหนัก 0.191 
ปัจจัยคู่แข่ง น้ าหนัก 0.156 
ปัจจัยการคมนาคม น้ าหนัก 0.083 
ปัจจัยความพร้อมของท าเล น้ าหนัก 0.071 

และได้น้ าหนักความส าคัญของทางเลือก (Alternative 
Priority Weight)ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 สรุปน้ าหนักความส าคัญของทางเลือก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการค านวณน้ าหนักความส าคัญรวม 
(Overall Priority Weight) จะแสดงถึงล าดับความส าคัญของ
ทางเลือก ซึ่งเมื่อเรียงล าดับน้ าหนักของแต่ละทางเลือกจาก
มากไปน้อย ทางเลือกที่มีน้ าหนักมากที่สุดจะเป็นทางเลือกที่
ดีที่สุดซึ่งได้ผลสรุปตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 สรุปผลความส าคัญของทางเลือก 
ล าดับ ทางเลือก น้ าหนัก 
1 บ้านทุ่งกฐิน  อ าเภอเดิมบางนางบวช 0.166 
2 บ้านหนองกระดี่  อ าเภอสองพี่น้อง 0.163 
3 บ้านสระกระโจม  อ าเภอดอนเจดีย์ 0.140 
4 บ้านเขาช่องคับ  อ าเภอด่านช้าง 0.131 
5 บ้านก้อนแก้ว  อ าเภอหนองหญ้าไซ 0.122 
6 บ้านศาลาแดง  อ าเภอบางปลาม้า 0.098 
7 บ้านโพธิ์คอย  อ าเภอเมือง 0.093 
8 บ้านพวน  อ าเภออู่ทอง 0.087 
รวม   1.000 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) 
ดอนเจดีย์ สระกระโจม บ้านสระกระโจม 2 
ด่านช้าง ด่านช้าง บ้านเขาช่องคับ 54 
เดิมบางนางบวช บ่อกร ุ บ้านทุ่งกฐิน 46 
บางปลาม้า โคกคราม บ้านศาลาแดง 1 
เมืองสุพรรณบุร ี ท่าระหัด บ้านโพธิ์คอย 5 
สองพี่น้อง บ่อสุพรรณ บ้านหนองกระดี ่ 26 
หนองหญ้าไซ แจงงาม บ้านก้อนแก้ว 19 
อู่ทอง หนองโอ่ง บ้านพวน 152 
รวม   277 

คูแ่ข่ง
การ

คมนาคม
ลูกคา้ ตน้ทนุ

ความ
พร้อมของ
ท าเล

บา้นสระ
กระโจม

0.101 0.143 0.142 0.183 0.092

บา้นเขา
ช่องคบั

0.223 0.062 0.062 0.253 0.165

บา้นทุง่กฐิน 0.066 0.072 0.213 0.191 0.101

บา้นศาลา
แดง

0.129 0.141 0.086 0.048 0.202

บา้นโพธ์ิ
คอย

0.062 0.204 0.088 0.055 0.177

บา้น
หนองกระด่ี

0.136 0.206 0.209 0.075 0.088

บา้นกอ้น
แกว้

0.19 0.083 0.118 0.109 0.077

บา้นพวน 0.092 0.089 0.082 0.086 0.098

ทางเลือก

เกณฑก์ารตดัสินใจ
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สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการตั้งร้าน

เคมี เ กษตรในพื้นที่ จั งหวัดสุ พรรณบุ รี โดยใ ช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับกระบวนการล าดับ           
ช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) นั้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญ
ที่สุดในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งร้านเคมีเกษตรคือ 
ปัจจัยลูกค้า รองลงมาคือ ปัจจัยต้นทุน ปัจจัยคู่แข่ง ปัจจัย
การคมนาคม  และปัจจัยความพร้อมของท าเล เมื่อวิเคราะห์ 
เชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการตั้งร้านเคมี
เกษตร สามารถล าดับความเหมาะสมของพื้นที่ ได้ดังนี้  
ล าดับที่ 1 บ้านทุ่งกฐิน อ าเภอเดิมบางนางบวช ล าดับท่ี 2 
บ้านหนองกระดี่ อ าเภอสองพี่น้อง ล าดับที่ 3 บ้านสระ
กระโจม อ าเภอดอนเจดีย์  ล าดับที่ 4 บ้านเขาช่องคับ อ าเภอ
ด่านช้าง  ล าดับที่ 5 บ้านก้อนแก้ว อ าเภอหนองหญ้าไซ  
ล าดับที่ 6 บ้านศาลาแดง อ าเภอบางปลาม้า  ล าดับที่ 7 บ้าน
โพธิ์คอย อ าเภอเมือง  และล าดับที่ 8 บ้านพวน อ าเภออู่ทอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการล าดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห์ และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นเพียง
กรณีศึกษาของการเลือกท าเลที่เหมาะสมต่อการตั้งร้านเคมี
เกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  การตัดสินใจเลือกท าเล
ที่ตั้งของร้านเคมีเกษตรในพื้นที่จังหวัดอื่นหรือการตัดสินใจ
เลือกท าเลที่ตั้งของธุรกิจอื่น อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเลือกท าเลที่เหมาะสม 
ควรต้องมีการปรับปรุงปัจจัย หรือทางเลือก เพื่อให้เหมาะสม
ลักษณะทางกายภาพของของพื้นที่ และประเภทของธุรกิจ 

2. ในการตอบแบบสอบถาม ต้องมีการอธิบายถึง
วิธีการตอบแบบสอบถาม และวิธีของกระบวนการล าดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ และแจกแจงปัจจัยต่างๆ ที่ใช้เป็นโครงสร้าง
ล าดับช้ันให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจใน
การประเมินผลที่ถูกต้อง เพราะถ้าผู้ตอบแบบสอบถามขาด
ความเข้าใจ ข้อมูลที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกัน 
และขาดความน่าเช่ือถือ 

3. นอกเหนือจากการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และกระบวนการ
ล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (AHP) แล้ว ควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน  จุดคืนทุนและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

ร้านเคมีเกษตรที่ตั้งอยู่ในท าเลทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเลือกลงทุนใน
พื้นที่ เป้าหมาย เนื่องจากการลงทุนในแต่ละพื้นที่อาจ               
มีต้นทุนซึ่งแตกต่างกัน 

4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมี
เกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ประกอบ และควรมีการ
วางแผนการตลาดให้กับร้านเคมีเกษตร เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน
ด าเนินธุรกิจและท าให้สามารถก าหนดลักษณะการบริการ 
และประเภทสินค้าภายในร้านให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
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แนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
Master Plan Design Guideline for Institute for Skill Development  

 

สุนทร ขาวผ่อง (Sunthorn Khaophong)* ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร (Pastraporn Thipayasothorn)**  
 

*นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบผังแม่บท

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3)เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเครื่องมือ
ที่ใช้คือ แบบส ารวจสังเกต แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่าง 4 ภาค โดยท าการส ารวจภาคสนามและ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายและเชิงปริมาณโดยใช้
ค่าความถี่ร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคในปัจจุบัน ทรุดโทรม
เนื่องจากอายุการใช้งาน การวางผังการใช้งานไม่เหมาะสม
กับหลักสูตรและเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยเสนอแนวการ
ออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งการ
ออกแบบใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อทุกคน เป็นแนวทางเพื่อใช้ในการ
พัฒนาและศึกษาต่อไป  
 
ค าส าคัญ : การออกแบบผังแม่บท, ผังแม่บทสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 The research on Master Plan Design 
Guideline for Institute for Skill Development.            
The purpose is to 1) to study the physical 
environment of Skill Development Institute. 2) to 
study on behavior of user who many use space 
for the development of skilled labor. 3) to 
propose a Guideline to Master Plan Design 
Institute for Skill Development. By this kind of 
researching is the survey research, the method of 
researching as follow the instruments, the survey 
noted questionnaires and interviews from a 
sample of four sectors by conducting field 
surveys and analyzed quantitative and descriptive 
data by frequency and percentage. 
 The study found that, the physical 
environment of the Institute for Skill Development 
today due to are longtime of using, the master 
plan of using is inappropriate for its course and 
be declined technologies. So the proposed of 
master plan designs Institute for Skill Development. 
The design criteria used to assess the sustainability of 
energy and environment. Together with the 
design environment and facilities for everyone. 
These are a guide for the development and further 
education. 

 
Key Words : Master Plan Design, Master Plan  
Institute for Skill Development 
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บทน า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2517 ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้
ความส าคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการด าเนินวิถีชีวิตอย่าง
มั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน          
การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล            
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคน
ไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงความถูกต้องตามหลักวิชา 
ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต หลักการ
ทรงงานของพระองค์จะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วม
พัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ที่ให้ความส าคัญ
กับความหลากหลายของระบบภูมินิ เวศ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ 
“การพึ่งพาตนเอง” (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) 

การลดความเลื่อมล้ าของสังคม สร้างโอกาสอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาส
เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานใน
อนาคต การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
พ.ศ. 2558  จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน โดยที่
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
กล่าวคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึ่งถือเป็น 3 เสาหลัก ที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง การเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึง

คุณสมบัติในสายวิชาชีพเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน 
8 สาขา พัฒนาแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่
มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติตามระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงาน การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้
ในการประ เมินค่ าจ้ า งแรงงาน  (ส านั ก เลขา ธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2557) 

กระทรวงแรงงาน ได้ด าเนินโครงการเตรียมการ
รองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายให้มีแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน และแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อ
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี การยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะด้านภาษาและความรอบรู้ด้าน
ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่น
ที่มีศักยภาพรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านแรงงานในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  

แผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2555-2559  วิสัยทัศน์ “ก าลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้
มาตรฐานสากล (Workforce with world class 
competency)”  จากแนวทางการด าเนินงานและแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรม
พัฒนาฝีมือแรงงานตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม
ความพร้อมของแรงงานไทยและทุกภาคส่วน  ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการพัฒนาบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่ ให้  เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กร และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศอย่าง
สมบูรณ์ต่อไปเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งได้ด าเนิน
ความพยายามในทุกวิถีทางที่จะพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในบริบทสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบการไทยรองรับการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และสร้างความได้เปรียบใน
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การแข่งขันระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ต่อไป  (แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2555)  

จากปัญหาความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมี
หน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและสถาน
ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศนั้น ซึ่งตามประกาศของกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 
2558 เรื่องสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ประกอบด้วย 7 กลุ่มอาชีพ ดังนี ้

1. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง  
2. สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ  
3. สาขาอาชีพช่างเครื่องกล  
4 . ส าข าอา ชีพ ช่ า ง ไฟฟ้ า  อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ แ ล ะ

คอมพิวเตอร์ 
5. สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์  
6. สาขาอาชีพช่างเกษตรอุตสาหกรรม 
7. สาขาอาชีพภาคบริการ        

 ซึ่งแต่ละสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการ
ก่อสร้างและด าเนินการมายาวนาน อาคารสถานท่ีและ 
อาคารฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางด้าน
กายภาพ ได้เสื่อมสภาพตามกาลเวลา แม้ว่าจะมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซมก็เป็นเพียงการแก้ไขตามสภาพปัญหา อีก
ทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เครื่องมือ
เครื่องจักรที่ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่สถานที่และอาคารฝึกอบรม
ยังเป็นอาคารเดิม ไม่สามารถรองรับและใช้งานได้เหมาะสม
กับการฝึกรูปแบบใหม่ได้  อีกทั้งยังมีการต่อเติมอาคาร
สถานที่  เพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ที่ เปิ ดฝึกอบรมตาม
นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างไม่เป็นระบบ 

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในข้าราชการสังกัดกลุ่ม
งานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์การฝึก กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ งมีหน้าที่ ในการส ารวจ 
ตรวจสอบสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานฝึกของหน่วยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานทุกแห่ง เพื่อการพัฒนาสถานฝึกและก าหนดกรอบ
ครุภัณฑ์การฝึกให้เหมาะสม ได้พบเห็นสภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ละแห่งซึ่งมีความเสื่อม
โทรมตามระยะเวลาการใช้งานหลายด้าน และสภาพ 

แวดล้อมในการฝึกอบรมไม่เหมาะสม จึงให้ความสนใจใน
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 4 ภาคของประเทศ
ไทย โดยอาศัยฐานข้อมูลจากการส ารวจสภาพทั่วไปใน
ปัจจุบัน ตามกระบวนการศึกษาจากกรอบแนวคิดของการ
ออกแบบ ตลอดจนการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่ เพื่อน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอนาคต
ต่อไป ภายใต้ช่ือโครงการ “แนวทางการออกแบบผังแม่บท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน” 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ เพื่อการ
พัฒนาฝีมือแรงงานตามภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. เสนอแนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน แนวความคิดการออกแบบโดยใช้เกณฑ์
การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อทุกคน 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษา
สภาพปัญหาทางด้านกายภาพและความต้องการของผู้ที่ใช้
บริการ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์เสนอเป็นแนวทาง การ
ออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้องและ
เลือกใช้แบบส ารวจแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการดังกล่าว ดังนี ้

1. พื้นที่ศึกษาเลือกเฉพาะเจาะจงจากสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค จ านวน  4 แห่งจากทั้งหมด 12 
แห่ง ซึ่งแทน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ดังนี ้
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

128

1.1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
ภาคกลาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และให้การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ลพบุรี 
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 

1.2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี 
ภาคตะวันออก มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด้านการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และให้การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจ านวน 7แห่ง ได้แก่  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด 

1.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 
ภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  มีหน้ าที่ ค ว าม

รับผิดชอบ ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่นและให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
แก่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ านวน 8แห่งคือ บึงกาฬ  
มหาสารคาม  เลย  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  กาฬสินธุ ์ 
และหนองบัวล าภู 

1.4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 
ภาคเหนือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และให้การ
สนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจ านวน 5 แห่ง คือก าแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิจิตร
และอุทัยธาน ี

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชาชนวัยแรงงานที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นท่ีของจังหวัดและแรงงานที่เข้ามาท างานในเขตพื้นที่
จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
จ านวน 4 ภาค โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 4 ภาค 

กลุ่มที่ 2 ผู้รับการฝึกและผู้ที่มาติดต่อราชการที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งอยู่ ทั้ง 4 ภาค 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เลือก
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มผู้ที่เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
ผู้รับการฝึกเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ผู้ที่มาอบรมทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ าของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจ านวน             
50 คน พื้นที่ศึกษา 4 ภาค รวมทั้งหมด 200 คน 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของพื้นที่ศึกษา 
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
ภาคกลาง สุพรรณบุรี  
ภาคตะวันออก ชลบุรี  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น  
ภาคเหนือ นครสวรรค์  

63 
75 
59 
61 

200 
200 
200 
200 

รวม 258 800 
หมายเหตุ : ที่มา 
กลุ่มที่ 1 จากข้อมูลจ านวนบุคคลากร  พ.ศ. 2557 
กลุ่มที่ 2 จากข้อมูลเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึก พ.ศ. 2558 

3. เครื่องมือในการวิจัย แบบในการเก็บข้อมูลการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบส ารวจสังเกต 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 3 ส่วน 
ได้แก่แบบส ารวจสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ดังนี ้
5.1 ข้อมูลจากแบบส ารวจสั งเกตทางด้ าน

กายภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ศึกษาซึ่งจะ
น าข้อมูลที่ได้ อาทิ ที่ตั้ง ผังบริเวณ องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม ประเภทอาคาร ผังพื้น รูปด้าน ระบบ
สาธารณูปโภค การใช้อาคาร มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบการบรรยาย 
พร้อมภาพประกอบ  

5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตาราง และแปรผลประกอบการบรรยาย
เปรียบเทียบจากค่าร้อยละ 

5.3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาโดย
ข้อมูลพรรณนาพร้อมท าการสรุปผล  
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ผลการวิจัย 
จากการลงพื้นที่ ศึ กษาสภาพแวดล้อมด้ าน

กายภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค จ านวน 4 
ภาค พร้อมท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจสังเกต
พบว่า สถานที่ตั้งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จะอยู่ใน
เขตเมืองรอบนอก ย่านที่เป็นสถานที่ราชการ ขนาดและ
รูปทรงท่ีดินแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ การจัดวางผังจึง
แตกต่างกันในแต่ละแห่ง มีการแบ่งส่วนการใช้งาน 
(Zoning) ลักษณะใกล้เคียงกันประกอบไปด้วย  

1. ส่วนพื้นที่สาธารณะ (Public Zone) เช่น 
อาคารอ านวยการ โรงอาหาร หอประชุมใหญ่ สนามกีฬา 

2. ส่วนพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi Public Zone) 
เช่น อาคารโรงฝึกงาน อาคารเรียนทฤษฎี อาคารทดสอบ
มาตรฐานและหอพักผู้รับการฝึก  

3. ส่วนพื้นที่ส่วนบุคคล (Private Zone) ได้แก่ 
ส่วนพื้นที่บ้านพัก เรือนพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งการแบ่งส่วนพื้นที่การใช้งาน
จะมีความสัมพันธ์กันดังน้ี 

  

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการจัดส่วนการใช้งาน (Zoning) 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี  
ที่มา : จากการส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 

จากการลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลด้านกายภาพของ
พื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ภาค พบว่ามีองค์ประกอบและลักษณะ
อาคารที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยุคแรก จัดตั้งขึ้น
ตามโครงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) แห่งสหประชาชาติ เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2519 โดยที่อาคารโรงฝึกงานช่าง มีขนาดพื้นที่ 1200 ตรม. 
แบ่งแยกตามสาขาช่างที่เปิดฝึกอบรม ลักษณะอาคารเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงกระเบื้อง
ลอนเล็ก บ้านพักข้าราชการเป็นแบบบ้านโครงสร้างไม ้
ออกแบบและจัดวางผังโดยกองแบบแผนและก่อสร้าง กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  
3 ชลบุรี (มี ช่ือเดิมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาค 8 นครสวรรค์ (ช่ือเดิม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดนครสวรรค์) 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะอาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ 
ทีม่า  :  จากการส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 

2.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ไ ด้ รับทุน
สนับสนุนการจัดต้ังจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ปี พ.ศ. 
2519 โดย ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งเป็น
โครงการให้เปล่า เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์การฝึก 
และเครื่องจักร ลักษณะอาคารโรงฝึกงานช่างเป็นแบบญี่ปุ่น 
มีขนาดพื้นที่ 2400 ตรม. และขนาด 1200 ตรม. แบ่งแยก
ตามสาขาช่างที่เปิดฝึกอบรม วัสดุอาคารเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนเล็ก บ้านพัก
ข้าราชการแยกออกจากพื้นที่ เป็นแบบบ้านโครงสร้างไม้ 
การออกแบบและจัดวางผังด าเนินการโดยผู้สนับสนุน
ร่วมกับกองแบบแผนและก่อสร้าง ได้แก่   สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาค  6 ขอนแก่น   (มีช่ือเดิมว่า สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด
ขอนแก่น) 
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะภายในอาคารโรงฝึกงานช่าง 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 
ที่มา  :  จากการส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 

3. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานยุคที่สาม เริ่ม
ก่อสร้างปี พ.ศ. 2536  ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 
สุพรรณบุรี อาคารโรงฝึกงานช่างมีการลดขนาดพื้นที่เหลือ 
ขนาด 800 ตรม. และขนาด 400 ตรม. แบ่งการใช้งานตาม
สาขาช่างที่เปิดฝึก  เป็นลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ออกแบบและจัดวางผังโดยกองแบบแผนและก่อสร้าง กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะภายในอาคารโรงฝึกงานช่าง 
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 
ที่มา  :  จากการส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบอาคารของพื้นที่ศึกษา (หลัง) 
 

องค์ประกอบ 
ด้านสถาปตัยกรรม 

สพภ.
2 

สพภ.
3 

สพภ.
6 

สพภ.
8 

อาคารอ านวยการ 
อาคารโรงฝึกงานช่าง 

1 
7 

1 
7 

1 
7 

1 
7 

อาคารโรงอาหาร 
อาคารหอพัก 
บ้านพักเจ้าหน้าที่ 
หอประชุม 

1 
2 
25 
1 

1 
2 
45 
1 

1 
2 
58 
1 

1 
2 
60 
1 

รวม 35 57 70 72 
จากตารางที่ 2 พบว่าอาคารโรงฝกึงานช่างจะมี

จ านวนเท่ากันเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนสอดคล้องกัน 
ที่มา  :  จากการส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

 
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ที่

ใช้สถานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ านวน 4 ภาค  ซึ่ง
เ ป็ นก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ า น วน  200  คน  และมี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100  แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและ เป็นผู้ที่
ท างานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมากที่สุด รองลงมา
เป็นกลุ่มผู้รับการฝึกอาชีพเตรียมเข้าท างาน ผู้ที่มีอาชีพอยู่
แล้วมาฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ผู้ที่มาทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและทหารเกณฑ์ที่มาฝึกอาชีพระยะสั้นก่อน
ปลดประจ าการ  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า อาคารที่ใช้มากที่สุดคือ
อาคารโรงฝึกงานช่าง ร้อยละ 56 รองลงมาคืออาคาร
อ านวยการ ร้อยละ 32 อาคารที่ใช้น้อยที่สุดคือหอพักและ
โรงอาหาร ร้อยละ 6 ส่วนอาคารที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 
คือบ้านพักและหอพัก ร้อยละ 40 รองลงมาคืออาคารโรง
ฝึกงานช่าง ร้อยละ 36 และโรงอาหารร้อยละ 24 

3. แสดงความต้องการทางด้านกายภาพของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่า ระบบสาธารณูป 
โภคที่ไม่เพียงพอคือระบบขนส่ง ร้อยละ 72 รองมาระบบ
ประปา ร้อยละ 16 สิ่งอ านวยความสะดวกมีความต้องการ
ใกล้เคียงกันทั้งหมด ร้อยละ 26 สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง
เป็นล าดับแรกคือ บ้านพักและหอพัก ร้อยละ 42 รองลงมา
เป็นโรงฝึกงานช่าง  
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 4. ความคิดเห็นเก่ียวกับการออกแบบผังแม่บท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่าผู้ตอบ แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นว่า ทิศทางการพัฒนาควรสร้างอาคาร
ใหม่เท่ากันกับการต่อเติมปรับเปลี่ยนหน้าตา คือร้อยละ 36 
ซ่อมแซมอาคารเดิม ร้อยละ 26 ภาพลักษณ์อาคารเป็นแบบ
ที่ทันสมัยมากที่สุด ร้อยละ 56 รองลงมาคือปรับปรุงจาก
แบบเดิมร้อยละ 26 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การออกแบบผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จ าเป็นต้องมีการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานที่ตรงตาม
หลักสูตรการฝึกอาชีพ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรวมทั้ง
หลักสูตรที่มีการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การก าหนดนโยบายและการออกแบบทางกายภาพ 
ผลการวิจัยที่ได้จากการส ารวจสังเกต  สัมภาษณ์และ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา ทั้ง 4 
ภาค ท าให้สรุปได้ว่า  

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานนั้น การจัดวางผังขึ้นอยู่กับรูปทรงและ
ขนาดของที่ตั้ง ซึ่งประกอบด้วย อาคารอ านวยการ อาคาร
โรงฝึกงานช่าง อาคารเรียน หอประชุม อาคารหอพักผู้รับ
การฝึก โรงอาหารและบ้านพักเจ้าหน้าที่  ทางสัญจรหลัก
เป็นถนน ทางสัญจรรองเป็นทางเดินเช่ือมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภคเช่ือมต่อภาคกับรัฐ  ปัจจุบันพบว่า  อาคาร
ต่างๆ ช ารุดทรุดโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน ภูมิทัศน์
ขาดการดูแลรักษาต่อเนื่อง  

2. การใช้พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานใน
การฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานประกอบด้วยการฝึกเตรียม
เข้าท างานส าหรับแรงงานใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน การ
อบรมให้แก่ผู้ที่มีงานท าให้มีทักษะในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่ 
เพื่อยกระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
และผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรับรอง
มาตรฐานความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีการร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น โตโยต้า  และยามาฮ่า ซึ่งพบว่าปัจจุบัน
หลักสูตรที่เปิดสอนไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีใช้งาน การใช้พื้นมี

การต่อเติมอาคารเดิม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพตาม
สาขาช่างและตามหลักสูตรปัจจุบัน  โดยที่ไม่ได้รับการ
ออกแบบวางผังการใช้งานท่ีเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับ : 
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม.  
(อรศิริปาณินท์. 2538) 

3. แนวทางการออกแบบผังแม่บทสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้แนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับคุณภาพและความถาวร
ของสภาพแวดล้อมและการตอบสนองต่อผู้ใช้งานเป็นส าคญั
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความย่ังยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทย (TGBI) ส าหรับอาคารสร้างใหม่และ
ปรับปรุงโครงการใหม่ เพื่อให้เป็นอาคารเขียว (Green 
Building) สอดคล้องกับ : แนวคิดเกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้าง
และปรับปรุงโครงการใหม่ (สถาบันอาคารเขียวไทย.2555) 
ร่วมกับแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อทุกคน สอดคล้องกับ : ข้อแนะน าการ
ออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทุกคน.(สมาคม
สถาปนิกสยาม.2557) เพื่อรองรับการใช้งานที่เหมาะสม
ส าหรับทุกคน ซึ่ งแนวคิดในการออกแบบผั งแม่บท 
ประกอบด้วย หลักการพัฒนา 5 ด้าน คือ  การพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาระบบภูมิทัศน์ การพัฒนา
ระบบสัญจร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 แนวคิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
เลือกสถานที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว   หรือพ้ืนที่
คุณค่าทางระบบนิเวศต่ า จ าแนกการใช้ที่ดินเป็นโซนตาม
กิจกรรมการใช้งาน โดยจัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละกลุ่มกิจกรรมการ
ใช้งานเป็นบล็อกย่อย (Sub-Block System) ก าหนดพื้นที่สี
เขียวและที่ว่างเพื่อเป็นพื้นที่ท ากิจกรรมของส่วนรวมและพื้นที่
สวนสาธารณะ สอดคล้องกับ : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดวางผัง 
(เอื้อม อนันตศาสนต์. 2539)  

แนวคิดการพัฒนาระบบภูมิทัศน์  เน้นการอนุรักษ์
พื้นที่สีเขียวและรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
สภาพธรรมชาติดั้งเดิม สร้างแนวแกนหลักสีเขียว (Green 
Corridor) ก าหนดเส้นทางสีเขียว (Green Way) สร้างพื้นท่ี
ว่างและพื้นที่สี เขียวเป็นองค์ประกอบของอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างสมดุล ก าหนดมุมมองและช่องน าสายตาเพื่อ
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สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม เป็นท่ีจดจ าและเป็นเอกลักษณ์
สร้างความรับรู้เกี่ยวกับทิศทางและเส้นทาง ตลอดจนสร้าง
ทัศนียภาพที่ร่มรื่น  สอดคล้องกับ : แนวคิดมิติสถาปัตยกรรม 
(เลอสม สถาปิตานนท์. 2551)  การออกแบบพื้นท่ีภายนอก
อาคารเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ โดยลักษณะของพื้นท่ี แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ลานกิจกรรม ทางเดินกิจกรรม และ
จุดบริการสร้างโครงข่ายพื้นที่สีเขียว  ด้วยการเชื่อมต่อพื้นท่ี
สวน ด้วยแนวเช่ือมต่อพื้นที่สีเขียว (Green Circulation) ใน
ลักษณะสวนทางเดิน ท าให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียวต่อเนื่องระบบ
พื้นที่ เพื่อการกีฬาและนันทนาการ การจัดพื้นที่ส าหรับ
กิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกาย เส้นทางจักรยานเพ่ือการ
พักผ่อน 

แนวคิดการจัดวางระบบสัญจร ลดพื้นที่การสัญจร
ทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เน้นทางเดินเท้าและทาง
จักรยาน ควบคุมการสัญจรทางรถยนต์ไว้รอบนอก ก าหนด
พื้นที่รอบในส าหรับทางเดินเท้าและจักรยาน โดยใช้ระบบ
เส้นทางจักรยานสายหลักและสายรองขนานไปกับทางเดิน 
แยกช่องทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อ กระตุ้นให้เกิดการ
ใช้จักรยานในการสัญจรมากขึ้นสอดคล้องกับ : แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม : มูลฐานทาง
พฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร. 
2541)  การจัดพื้นที่จอดรถยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวม
เป็นส่วนกลาง ลดการจัดพื้นที่จอดแบบกระจายตามอาคาร 
เน้นการสัญจรทางเท้าและจักรยานโดยสร้างจุดจอดจักรยาน
ให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมจัดสถานที่จอดให้ได้มาตรฐาน
และกลมกลืนกับระบบภูมิทัศน์ ระบบทางเดินเท้า ประกอบ 
ด้วยทางเดินสายหลักและสายรอง  มีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของทางเท้าที่สอดคล้องกับกิจกรรมและการเช่ือมต่อกับ
ระบบภูมิทัศน์ โดยค านึงถึงความสะดวก  ความปลอดภัย และ
การเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของธรรมชาติ  

 แนวคิ ดการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าก าลัง  ระบบสุขาภิบาล ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ระบบสื่อสาร ระบบโทรศัพท์และระบบการ
ก าจัดขยะเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยค านึงถึงการลด
การใช้พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งยังมีน ากลับมาใช้ใหม่  

 

แนวคิดการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  การ
วางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารในอนาคต โดยการ
ควบคุมระบบการวางผังอาคารและสิ่งก่อสร้าง ได้มีก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกิดอาคารและการออกแบบอาคาร รูป
ผังอาคาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ เช่น ช่องเปิด 
มุมมอง พื้นที่เปิดโล่ง  รูปแบบอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้และการเช่ือมต่อในการใช้งาน ก าหนดแนวทางควบคุม
ความสูงของอาคารเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากอาคารสูงบด
บังทัศนียภาพ ก าหนดแนวถอยร่นอาคารเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของแนวอาคารให้มีความต่อเนื่องกับอาคาร
เดิม ป้องกันการเกิดปัญหาความแออัดของอาคาร และพื้นท่ี
เปิดโล่งท าให้อาคารได้รับแสงธรรมชาติ ช่องมองทางสายตา 
และพื้นที่กิจกรรมเพิ่มขึ้น ออกแบบอาคารทีป่ระหยัดพลังงาน 
ประหยัดน้ า บริหารจัดการน้ าฝนเพื่อน ามาใช้ มีการใช้
พลังงานทดแทนวัสดุและทรัพยากรก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย เพื่อมุ่งเน้น
ให้เป็นอาคารเขียว  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าแนวทางในการออกแบบ
เพื่อวางผังแม่บทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นนอกจาก
จะต้องศึกษาข้อมูลการใช้พื้นที่ในการฝึกอบรมตามหลกัสตูร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่ ขบวนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมืองแล้วนั้น 
การใช้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไทย ส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการ
ใหม ่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้เป็นอาคารเขียว ยังมีหลักเกณฑ์อื่นๆ 
เช่น LEED (USA), CASBEE(JAPAN), BREEAM (UK) ที่
มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่นกัน ดังนั้นในการออกแบบสามารถที่จะศึกษาและน ามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นต้น 

1. ด้านการจัดวางผัง การจัดวางต าแหน่งส่วน
บริการส่วนบริหาร ส่วนส านักงาน ให้เช่ือมต่อกัน จัดพื้นที่
ส่วนพักคอยส าหรับผู้ที่มาติด  
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ภาพที่ 2 แสดงการจัดที่ว่างภายในเช่ือมต่อพื้นที่ภายนอก 
เกิดการใช้งานท่ีต่อเนื่อง 
ที่มา  :  Carpenter Center for the Visual Arts, USA. 
 

2. ด้านการน าแสงธรรมชาติมาให้แสงสว่างลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า ติดตั้งระบบระบายอากาศหลังคาช่วย
ระบายความร้อนภายใน  
 

 

 

ภาพที่ 3 การน าแสงธรรมชาติมาให้แสงสว่างภายใน 
ที่มา  :  Tokyo Techno Station Achieves, Japan. 
 

3. ด้านการสัญจร แบ่งเส้นทางสัญจรระหว่างคน
กับรถ ทางจักรยานและทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงการท าหลังคาคลุมทางเดิมเช่ือมต่ออาคาร
ภายใน เป็นจุดน าสายตาสู่อาคาร 
ที่มา  :  Tokyo Techno Station Achieves,  Japan. 
 

4. ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนส่วนหน้า
อาคาร เพื่อความร่มรื่นโดยเน้นต้นไมเ้ดมิและพันธ์พืชพื้นถิ่น 
สวนพักผ่อน ลานรวมกิจกรรม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 
เพิ่มพื้นท่ีสาธารณะภายนอกอาคาร จัดสวนบนหลังคาหรือ
สวนแนวตั้ง 
 

 

ภาพที่ 5  แสดงการจัดสวนหลังคา (ROOF GARDEN) เพื่อ
ลดพื้นที่ดาดแข็งที่ดูดซับความร้อนสู่อาคาร ใช้ไม้ยืนต้นใน
การบังเงาพื้นที่ดาดแข็ง 
ที่มา  :  Honda Wako Building ,  Japan. 
 

5. ด้านการใช้พลังงานทดแทน อาคารควรติดตั้ง
ระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน  
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ภาพที่ 6  แสดงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้า  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง 
ที่มา  :  Obayashi Technical Research Building,  
Japan. 
 

การออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อทุก
คนและข้อแนะน าการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับทุกคนนั้น ต่างก็มีความมุ่งหวังเพื่อรองรับการใช้งาน
ที่ครอบคลุมของบุคคลที่มีร่างกายแตกต่างกัน  เช่น เด็ก 
สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เกิด
ความบาดเจ็บช่ัวคราว ประเภทอาคารสาธารณะนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ จ าเป็นต้อง
จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้
งานอาคารสถานท่ีอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย เพื่อเปน็
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ที่จะ
แสดงออกถึงความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร ที่ได้ให้
ค าแนะน าและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดอันเป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยยัง
ได้รับความร่วมมือในการส ารวจในพื้นที่ศึกษาและตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งการให้ข้อมูลจากผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานภาค ทั้ง 4 ภาค รวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่
และผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มาใช้สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น  ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูง 
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การศึกษา ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4  
ที่มีต่อผู้ประกอบการภาคบริการในต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

Socio-Economic Impact of the Opening of the Fourth Thai-Lao Friendship Bridge  
on Entrepreneur Service Sector in Wiang Sub-District, Chiang Khong District,  

Chiang Rai Province 
 

เบญจมาศ ยี่ลังกา (Benchamas Yeelungka)* ธันยวัฒน์ รัตนสัค (Thanyawat Rattanasak)** 
 

*นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
**รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตรฯ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ต่อ
ผู้ประกอบการภาคบริการในพื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการด้านการขนส่ง และผู้ประกอบการด้านที่พัก 
ร้านอาหารและอื่นๆ พบว่าการเปิดใช้สะพานส่งผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านรายได้ที่ท าให้รายได้ของ
ผู้ประกอบการลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้รายได้ที่
ลดลงยั งส่ งผล ให้มี เ งิน ไม่ เพี ย งพอที่ จะ ใ ช้จ่ าย ใน
ชีวิตประจ าวันน าไปสู่การกู้หนี้ยืมสิน อีกทั้งยังท าให้โอกาส
ในการประกอบอาชีพและการจ้างงานลดลง ส่วน
ผลกระทบทางด้านสังคม การเปิดใช้สะพานท าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการรถสองแถวกับ
ผู้ประกอบการรถสามล้อที่เป็นอาชีพดั้งเดิม ด้านความ
ปลอดภัยมีความกังวลเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่มีผลจาก
รายได้ที่ลดลงและการขับขี่รถของนักท่องเที่ยวจีน และ
การย้ายสถานที่ในการประกอบอาชีพที่มีการย้ายจากใน
ต าบลเวียงออกไปบริเวณสะพาน  
 
ค าส าคัญ : สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4,ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคม,อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

 
 

ABSTRACT 
  The study on socio-economic Impact 
resulting from the opening of 4th Thai-Lao 
Friendship Bridge toward entrepreneur  in Wiang 
Sub-district, Chiang Khong District, Chiang Rai by 
having in-depth interviews with operators whose 
business relates to transport, accommodation, 
restaurant and so on, revealed that there were 
two main consequences  in terms of economy 
and society.  Firstly, the income of a business 
owner significantly decreased and was 
insufficient for a living in daily  life which led to  
debt and also reduced the opportunity in career 
and employment. For social impact, transportation 
on the Bridge creates a conflict between bus 
drivers and tricycle drivers, known as traditional 
jobs.  Moreover, it raise concerns about crime 
coming from lower revenues , driving behavior 
by the Chinese tourists and the relocation for 
working from Wiang Sub-district to the area 
around the Bridge occurs as well. 
 
Key Words : Fourth Thai-Lao Friendship Bridge , 
Socio-Economic Impact , Chiang Khong District, 
Chiang Rai Province 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

136

บทน า 
 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-
ห้วยทราย)เป็นการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
ทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเป็นโครงการหน่ึงในแผนพัฒนาตามระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North – South Economic 
Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (Greater Mekong Sub-region : GMS)  สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ่งในปัจจุบันการสร้างสะพาน
แล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 11 
เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ภายหลังการเกิดขึ้นของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ท าให้เชียงของเป็นพื้นที่
ชายแดนที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถ
เช่ือมต่อกับประเทศต่างๆที่อยู่ภูมิภาคเดียวกัน สามารถ
ขนส่งสินค้าและเดินทางเช่ือมต่อระหว่างประเทศไทยไป
ยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมืองทาง
ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น(สุภัค,2556) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสะพาน
เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะในอดีต
ขณะที่ยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เกิดขึ้น
เชียงของถือเป็นเมืองทางผ่านของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง 
ท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง
มายังเชียงของ จะต้องผ่านเข้าไปในตัวเมืองเชียงของซึ่ง
ส่วนใหญ่จะต้องใช้บริการรถโดยสาร โรงแรม เกสต์เฮาส์ 
ร้านอาหาร ร้านขายของ สถานบริการต่างๆโดยอัตโนมัติ 
และข้ามฝั่งไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยใช้เรือข้ามฟาก นอกจากนี้กิจกรรมการขนส่งสินค้า
ข้ามแดนและผ่านแดนระหว่าง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ จะใช้
แพขนานยนต์  การขนส่งสินค้าดังกล่าวจะเกิดขึ้นบริเวณ
ท่าเรือเชียงของที่มีช่ือเรียกว่า “ท่าเรือบั๊ค” กิจกรรมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าผ่านแพ
ขนานยนต์ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สร้างอาชีพให้กับประชาชนชาวเชียงของ ซ่ึงกิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลดีกับผู้ประกอบการในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

เล็ก  ระดับกลางและระดับใหญ่  ตั้ งแต่ ร้ านอาหาร 
เครื่องดื่ม รถสามล้อรับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่พัก 
โรงแรม ร้านอาหาร เรือข้ามฟาก ทุกกลุ่มมีรายได้ทั่วถึง
และท าให้ทุกคนทุกกลุ่มมองเห็นว่าสิ่งนี้คือโอกาสที่จะท า
ให้ทุกคนสามารถอยู่รอดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับผลประโยชน์จากการเป็น
เมืองชายแดน (รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 
ศูนย์ประสานงานอ าเภอเชียงของ : สัมภาษณ์,2558) 
  อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการเปิดใช้สะพาน
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านการขนส่ง ด้านที่พัก 
โรงแรม ร้านอาหาร ได้รับทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและได้
พูดคุยกันถึงผลกระทบที่จะตามมาจากสะพานฯเป็นที่
เรียบร้อย แต่ในความเข้าใจของผู้ประกอบการรวมถึง
ชาวบ้านในอ าเภอเชียงของโดยเฉพาะในเขตต าบลเวียงซึ่ง
เป็นพื้นที่ เศรษฐกิจของเชียงของ ก็คาดว่าหลังจากที่
สะพานเปิดท าการแล้ ว  ก่ อนที่ ทุ กอย่ า งจะมี การ
เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้
เตรียมตัวประมาณ 1-2 ปีเพื่อรับมือกับผลกระทบที่
ตามมาหลังจากที่มีการเปิดใช้สะพาน  แต่เมื่อสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ได้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็น
ทางการในวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 และในวัน
ถัดไป คือวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ได้ท าการ
ย้ายหน่วยงานศุลกากรและพิธีการข้ามแดนต่างๆโดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(ผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก : 
สัมภาษณ์,2558) จากเดิมที่อยู่บริเวณท่าเรือบั๊ค ซึ่งตั้งอยู่
ในต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งที่ 4  ซึ่งมีท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลสถาน อ าเภอเชียง
ของ ส่งผลให้การข้ามฝั่งไปยัง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ของนักท่องเที่ยวต้องผ่านทางสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางเข้ามาในตัวเมืองเชียงของอีก การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคบริการในด้านการ
ขนส่งในเขตต าบลเวียง ไม่ว่าจะเป็น เรือข้ามฟาก 
รถสามล้อรับจ้าง  รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและแพขนาน
ยนต์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากการยกเลิกขนส่ง
สินค้าผ่านทางเรือไปใช้การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกผ่าน
ทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4  นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงผู้ประกอบการภาคบริการ ธุรกิจโรงแรม เกสต์เฮาส์ 
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ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ โดยทั้งธุรกิจบริการทั้งด้าน
การขนส่งและการบริการในเขตตัวเมืองเชียงของ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ท าให้
เกิดการใช้บริการและการซื้อชายสินค้าในเขตตัวเมืองเชียง
ของลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดใช้สะพานมติรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 4 ดังนั้นจึงต้องการศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นจากการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ต่อผู้ประกอบการภาคบริการ
ทั้งในด้านการขนส่ง ได้แก่ ผู้ให้บริการแพขนานยนต์ เรือ
ข้ามฟาก รถสามล้อเครื่อง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ด้านที่
พัก ร้านอาหาร และภาคบริการอื่นๆ ในพื้นที่ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่  4ต่อ
ผู้ประกอบการภาคบริการในพื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดการประเมินผล
นโยบายและแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยแนวคิดการ
ประเมินผลนโยบายนั้นได้น าเอาแนวคิดของ James E. 
Anderson (1994 อ้างถึงในสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์,2550 ) 
ที่ให้ความหมายของ การประเมินผลนโยบาย คือ การ
ประเมินผลนโยบายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  การประเมิน หรือ
การประมาณค่านโยบายรวมถึงเนื้อหาสาระการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและผลกระทบ ในฐานะที่เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี การประเมินผลเกิดขึ้นตลอด
กระบวนการของนโยบาย  ซึ่งได้มีการจ าแนกให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการประเมินผลผลิตนโยบาย(Policy 
outputs) ผลลัพธ์นโยบาย(Policy outcomes)และ
ผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts) นอกจากนี้ยัง
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ อุดม เกิด
พิบูลย์ (2527 ) ได้อธิบายว่า เมื่อมีโครงการของรัฐเข้าไป
ในพื้นที่ชนบทจะแล้ว ในขั้นแรกจะก่อให้เกิดผลกระทบ 

ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะท าให้มีการตอบสนองจาก
ประชาชนในชุมชนนั้น และแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม
(Social Impact Assessment : SIA) ประกอบกับ
แนวคิดของเกรียงไกร หน่อแก้ว(2553)  ได้ระบุว่ า
ผลกระทบทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติ สุขภาพและความปลอดภัย วิถีชีวิต โครงการ 
แบบแผนทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมีขอบเขต
กว้างขวางครอบคลุมต้ังแต่ระดับบุคคล สถาบัน ชุมชน 
จนถึงระดับสังคมขนาดใหญ่ 

ส่วนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องนั้นส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต่างๆ 
ประกอบด้วย การศึกษาของสุวิทย์ ธีรศาสวัต(2552)ได้
ศึกษาเรื่องผลกระทบของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 : 
มุกดาหาร-สุวรรณเขต  การศึกษาของสุภัทรา ตันเงิน
(2554)ได้ท าการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี และการศึกษาของอภิรักษ์ สงรักษ์และคณะ
(2554) ได้ศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือพาณิชย์ : กรณีศึกษาอ าเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

 
วิธีการวิจัย  
  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(in-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง คือ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการภาคบริการเกี่ยวกับการ
ขนส่ง ประกอบด้วย ผู้ให้บริการแพขนานยนต์ เรือข้าม
ฟาก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อเครื่อง กลุ่มที่ 2 
ผู้ประกอบการภาคบริการที่พัก  ร้ านอาหาร และ 
ผู้ประกอบการภาคบริการด้านอื่นๆ โดยกลุ่มตัวอย่างจะใช้
การสุ่ ม ตั วอ ย่ า งแบบไม่ ใ ช้ความน่ าจะ เป็ น ( Non-
probability Sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่
หรือการบอกต่อ (Snowball Sampling) พร้อมกับการ
ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกขึ้นมา เพื่อหากลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนของประชากร 
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ผลการวิจัย  
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิด
ใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่มีต่อผู้ประกอบการ
ภาคบริการในพื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการภาค
บริการด้านต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง ด้านที่พัก ร้านอาหาร
และผู้ประกอบการภาคบริการด้านอื่นๆจึงขอเสนอผล
การศึกษาดังน้ี 
  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ในการศึกษา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ผลกระทบด้านรายได้  ผลกระทบด้านรายจ่ายและ
ผลกระทบด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่าผู้ประกอบการภาคบริการในพื้นที่ต าบล
เวียงทุกภาคส่วน ทั้งด้านการขนส่ง ด้านที่พัก ร้านอาหาร 
และภาคบริการอื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบเชิงลบในด้าน
เศรษฐกิจ เนื่องจากในอดีตเมื่อยังไม่มีการเปิดใช้สะพาน 
เมืองเก่าหรือต าบลเวียงถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
เชียงของ เพราะการขนส่งสินค้าหรือการข้ามฝั่งของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องเกิดขึ้น
บริเวณท่าเรือบั๊ค ซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวก็ท าให้
เกิดการใช้บริการกับผู้ประกอบการภาคบริการทุกๆส่วน 
ตั้งแต่ รถสามล้อรับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เรือข้าม
ฟาก ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่รับฝากรถ ต่างได้รับ
ผลประโยชน์และมีรายได้ มีอาชีพจากการการพึ่งพาการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในอดีตการขนส่งสินค้าทุกอย่าง 
จะท าขนส่งผ่านทางแพขนานยนต์ รวมทั้งการขนส่ง
ยานพาหนะ รถยนต์ รถบรรทุก ต่างๆ ทุกอย่างจะกระท า
ผ่านแพขนานยนต์ทั้งหมด แต่เมื่อมีการเปิดใช้สะพานท า
ให้การขนส่งสินค้าต้องผ่านสะพานทั้งหมด ท าให้แพขนาน
ยนต์ที่ เคยเป็นการขนส่งสินค้าหลักต้องจอดนิ่งสนิท
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจดังน้ี 
  ผลกระทบด้านรายได้ กลุ่มที่1 ผู้ประกอบการ
ด้านการขนส่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการแพขนานยนต์  
ซึ่งจะก่อนเปิดสะพานมีรายได้ประมาณวันละ 60,000 
บาท หลังการเปิดใช้สะพาน แพขนานยนต์จอดนิ่งสนิท 
เนื่องจากไม่มีการใช้บริการ ท าให้ในปัจจุบันแทบจะไม่มี
รายได้เลย  ผู้ประกอบการเรือข้ามฟาก  ก่อนการเปิดใช้

สะพานสมาชิกในชมรมแต่ละคนจะมีรายได้เฉลี่ยวันละ 
1,000 บาท เดือนละประมาณ 10,000 บาท (เรือข้าม
ฟากแต่ละล าจะได้ออกให้บริการเดือนละ 7 วัน) หลังการ
เปิดใช้สะพานรายได้ลดลงจากเดือนละประมาณ 10,000 
บาท เหลือเพียงแค่เดือนละ 2,500-3,000 บาท เท่านั้น 
ผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ก่อนการเปิดใช้สะพาน
ในแต่ละวัน จะมีรายได้ประมาณวันละ 300-400  บาท
หลังจากมีการเปิดใช้สะพาน ส่งผลให้รายได้ลดลงเหลือ
เพียงวันละ 100-200 บาท ผู้ประกอบการสามล้อรับจ้าง 
ก่อนเปิดใช้สะพาน รายได้เฉลี่ยวันละ ประมาณ 1,000 
บาท ต่อคน แต่หลังเปิดสะพาน  รายได้ลดลงเหลือเพียง
วันละ 300-500 บาทเท่านั้น กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการด้าน
ที่พัก ร้านอาหาร และอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการ
ด้านที่พัก ก่อนเปิดสะพานโรงแรมมีรายได้ ไม่ต่ ากว่า 
30,000-40,000บาทต่อเดือน หลังเปิดสะพานรายได้
ลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละ 18,000-20,000 บาท 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ก่อนเปิดสะพาน ประมาณ 
3,000-4,000 บาทต่อวัน หลังเปิดสะพาน เหลือเพียง 
1,000-2,000 บาทต่อวัน และผู้ประกอบการรับฝากรถ 
ก่อนเปิดสะพาน รายได้ประมาณ 300-400 บาทต่อวัน 
หลังเปิดสะพานรายได้ลดลงเหลือวันละประมาณ 90 บาท 
 
ผลกระทบด้านรายจ่าย  

เมื่อได้รับผลกระทบจากรายได้ คือรายได้ลดลง 
ก็ท าให้ผู้ประกอบการภาคบริการในทุกๆด้านได้ผล
ผลกระทบเชิงลบในเรื่องของรายจ่ายเช่นกัน เนื่องจาก
ร าย ไ ด้ ที่ เ ค ยมี ล ดล ง  แ ต่ ร า ยจ่ า ยทั้ ง ร า ยจ่ า ย ใ น
ชีวิตประจ าวัน รายจ่ายในการประกอบอาชีพ หรือ
รายจ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานยังคงเดิมหรือ
อาจจะสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท าให้ เมื่อรายได้ลดลง 
แต่รายจ่ายยังคงเดิมจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนในเรื่องของ
การใช้จ่าย ต้องใช้จ่ายให้น้อยลง และที่ส าคัญส่วนใหญ่จะ
ก่อให้ เกิดการกู้หนี้ยืมสินขึ้นกับผู้ประกอบการ โดย
วัตถุประสงค์ของการกู้หนี้ยืมสินก็มีหลากหลาย แต่ส่วน
ใหญ่จะกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและให้เป็น
ทุนการศึกษาของบุตรหลาน นอกจากนี้ยังส่งผลถึงผู้ที่ยัง
ต้องผ่อนช าระทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็น รถสามล้อ รถ
มอเตอร์ไซค์ โรงแรมที่กู้ยืมมาเพื่อปรับปรุง ซึ่งในอดีตตอน
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ที่ยังไม่มีการเปิดใช้สะพานสิ่งเหล่านี้คือธุรกิจที่สามารถท า
เงินได้ แต่ในปัจจุบันกลายเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินให้กับ
ผู้ประกอบการและหนี้สินนั้นยังกระทบถึงภาคครัวเรือน 
เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้ไม่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้มากเท่ากับในอดีตแล้ว ซึ่งนอกจากจะไม่ได้
สร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังกลายเป็นภาระ
หรือกลายเป็นหนี้สินที่ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับ
เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 
ผลกระทบด้านโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  ผู้ประกอบการภาคบริการในเมืองเก่าเห็นว่าการ
เปิดใช้สะพานส่งผลให้โอกาสในการประกอบอาชีพลดลง 
ทั้งโอกาสของผู้ประกอบการเองเพราะเมื่อมีคนมากโอกาส
ในการประกอบอาชีพก็มาก เช่น เรือข้ามฟาก รถสามล้อ
รับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีโอกาสจะรับผู้โดยสาร
มากขึ้น ในส่วนของที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่รับฝาก
รถ ล้วนมีโอกาสจะขายสินค้า บริการต่างๆมากขึ้น แต่เมื่อ
มีการเปิดสะพานผู้ใช้บริการลดลงก็ส่งให้โอกาสในการ
ประกอบอาชีพของผู้ประกอบการภาคบริการทุกๆด้าน
ลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการจ้างงานและอาชีพที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจภาคบริการอีก ไม่ว่าจะเป็นกรรมกร
แบกหามที่อาชีพกรรมกรแบกหามที่เป็นผู้ขนถ่ายสินค้า
จากแพขนานยนต์ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้ที่
ประกอบอาชีพน้ีค่อนข้างสูง แต่หลังจากเปิดสะพานแล้ว
ท าให้อาชีพกรรมกรแบกหามหายไปเกือบทั้งหมด ส่วน
เรื่ องของการจ้ างงานลดน้อยลงไปมาก เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการภาคบริการต่างๆมีผลการประกอบการที่
ลดลง บางแห่งต้องปิดกิจการ บางแห่งต้องเอาคนออกจาก
งาน เพื่อให้อยู่รอดจึงท าให้การจ้างงานท่ีเคยมีกลับลดลง  
 
ผลกระทบด้านสังคม 
  ผลกระทบด้านสังคม ในการศึกษาจะแบ่ง
ผลกระทบทางด้านสังคมออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ผลกระทบ
ด้านความขัดแย้ง ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และผลกระทบด้านการย้ายสถานที่ในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

ผลกระทบด้านความขัดแย้ง  
  การเปิดสะพานท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใน
ชุมชน คือ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนขับรถสามล้อ
ดั้งเดิมกับคนขับสองแถว(รถTATA) เพราะตั้งแต่มีการเปิด
ใช้สะพานก็ท าให้เกิดกลุ่มรถสองแถวใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อรับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารจากสะพานเข้ามาในตัวเมือง
หรือในตลาด ท าให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มรถสามล้อ
ดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพดังกล่าวมานานกว่า 60 ปี เป็น
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการวิ่งรับผู้โดยสารใน
เส้นทางเดียวกันและเกิดการแย่งผู้โดยสาร โดยไม่มีการ
จัดการเส้นทางเดินรถอย่างเป็นระบบ ในปัจจุบันความ
ขัดแย้งดังกล่าวยังไม่ยุติเพราะยังตกลงกันไม่ได้ แต่ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นน้ันตอนน้ียังถือว่าไม่รุนแรงมากนัก และยัง
รอการจัดการที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐ แต่หาก
แก้ปัญหาไม่ได้ก็อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง
มากกว่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ประกอบการภาคบริการที่พัก(กลุ่มการท่องเที่ยว)กับ
ภาครัฐที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในเรื่องของการแก้ปัญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง 
 
ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การเปิดใช้สะพานมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่อง
ของความปลอดภัย ข้อดี คือ เมื่อก่อนจะมีการเปิดใช้
สะพานรถบรรทุกจะต้องเข้ามาบรรทุกของที่ท่าเรือบั๊คซึ่ง
อยู่ในเมืองเชียงของ ท าให้ชาวบ้านต้องระมัดระวังการ
สัญจรเนื่องจากต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่เมื่อมี
การเปิดใช้สะพานซึ่งสะพานอยู่นอกเมืองก็ท าให้รถบรรทุก
ไม่ต้องวิ่งผ่านเข้ามาในเมืองรู้สึกปลอดภัย ทั้งยังลดปัญหา
ฝุ่นละอองหรือมลพิษอื่นๆด้วยส่วนข้อเสียของการเปิด
สะพานคือ การเปิดใช้สะพานท าให้ชาวต่างชาติสามารถ
เข้ามาได้มากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งขับรถโดย
ไม่รู้กฎ ระเบียบในการขับข่ี อีกทั้งยังสื่อสารกันไม่เข้าใจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุกับชาวต่างชาติมากข้ึนหลังจากเปิดสะพาน 
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ปัญหาทางสังคม เนื่องจากเมื่อรายได้ของผู้ประกอบการ
ในภาคบริการต่างๆที่เคยมีหายไป และทางภาครัฐไม่ได้มี
การแจ้งมาก่อนว่าหากเปิดสะพานแล้วจะมีการยกเลิกด่าน
ถาวรที่ท่าเรือบั๊ค เมื่อผู้ประกอบการไม่ได้รับรู้ข่าวสาร
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ล่วงหน้าก็ท าให้เกิดความเดือดร้อน เตรียมตัวรับมือไม่ทัน 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องพึ่งพารายได้จากการ
ท่องเที่ยว แต่เมื่อระบบการท่องเที่ยวหายไปก็ต้องไปหาย
รายได้จากแหล่งอื่น และที่ส าคัญเชียงของเป็นเมือง
ชายแดนที่มีปัญหาในเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วจึงท าให้คนที่
ขาดรายได้สามารถถูกชักจูงเข้าสู่วงจรของสิ่งผิดกฎหมาย
ได้ง่าย บางคนเคยมีงานท า เคยมีเงิน มีรายได้ที่เพียงพอ
จะใช้จ่าย แต่พอรายได้หายไป แต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิม 
ก็มีโอกาสที่จะท าให้หันไปท างานที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น
และมากขึ้น เพื่อหารายได้มาทดแทนในส่วนท่ีหายไป และ
หากคนในครอบครัวต้องไปท างานท่ีผิดกฎหมาย แล้วถูก
จับก็จะเป็นปัญหาไปถึงครอบครัวอีกด้วย 
 
ผลกระทบเร่ืองการย้ายสถานที่ในการประกอบอาชีพ 
  มีการย้ายสถานที่ในการประกอบอาชีพจาก
พื้นที่ต าบลเวียงไปยังต าบลสถานซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว  โดยเฉพาะบริษัททัวร์ ตัวแทนออกของ
หรือชิปปิ้งที่ต้องย้ายส านักงานไปให้บริการที่บริ เวณ
สะพาน เนื่องจากในอดีตพื้นที่ต าบลเวียงเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจของเชียงของมีการท่องเที่ยว มีการขนถ่ายสินค้า
บริเวณตัวเมืองเก่า ท าให้บริษัทหรือห้างร้านต่างๆเหล่านี้
เปิดท าการอยู่บริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือบั๊ค แต่เมื่อมีการ
ย้ายฐานเศรษฐกิจไปยังบริเวณสะพานซึ่งอยู่ในต าบลสถาน 
ท าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องย้ายสถานที่ ในการ
ประกอบอาชีพไปยังบริเวณสะพานเนื่องจากมีการขนถ่าย
สินค้าและการบริการดา้นการท่องเที่ยวบรเิวณนั้นเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่
เคยประกอบอาชีพอยู่ในตัวเมืองเชียงของต าบลเวียงได้
ย้ายสถานท่ีในการประกอบอาชีพไปยังบริเวณหน้าสะพาน
ต าบลสถาน ค่อนข้างมาก แต่สุดท้ายก็เจอกับปัญหาไม่
สามารถขายสินค้าได้เนื่องจากไม่มีคนซื้อสินค้าและบริการ 
จึงท าให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องย้ายกลับเข้ามาใน
เมืองเหมือนเดิม แต่บางส่วนก็ต้องยกเลิกกิจการไป
เนื่องจากไม่มีทุนในการท ากิจการต่อ 
 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย  
   ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการ
เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่  4 ต่อ
ผู้ประกอบการภาคบริการในพื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากการย้ายที่ท าการด่านศุลกากรและการด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองจากท่าเรือบ๊ัคไปยังสะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งที่ 4 จึงท าให้การขนส่งสินค้าท้ังหมดต้อง
ด าเนินการผ่านทางสะพานและนักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นต้อง
เข้ามาในเมืองเชียงของอีก เนื่องจากสามารถข้ามสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวและเดินทางไปถึงฝั่ง สปป.ลาวได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้ผู้ประกอบการภาคบริการในตัวเมืองเชียง
ของหรือพื้นที่ต าบลเวียงซึ่งเคยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มี
กิจกรรมด้านการค้า การท่องเที่ยวเกิดขึ้น สร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการภาคบริการทั้งด้านการขนส่ง ได้แก่ 
แพขนานยนต์ เรือข้ามฟาก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามล้อ
รับจ้าง และผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และภาค
บริการอื่นๆที่มีรายได้จากการพึ่งพาการท่องเที่ยว แต่เมื่อ
มีการเปิดใช้สะพานและนักท่องเที่ยวไม่จ าเป็นตอ้งผ่านเข้า
มายังตัวเมืองเชียงของ จึงท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 
ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบด้าน
รายได้ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวผู้ประการที่ต้องพึ่งพารายได้
จากการท่องเที่ยวก็มีรายได้ลดลงซึ่งส่วนใหญ่จะลดลง
มากกว่า 50 % ของรายได้ที่เคยมีก่อนที่จะเปิดสะพาน 
นอกจากนี้การที่มีรายได้ลดลงก็ยังส่งผลถึงรายจ่ายที่ไม่
สามารถใช้จ่ายได้เท่าเดิม เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ อีก
ทั้ ง ยั งท า ให้ เ กิ ด การกู้ ห นี้ ยื ม สิ นม า เพื่ อ ใ ช้ จ่ า ย ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้จ่ายในการประกอบอาชีพและเป็น
ทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน การเปิดใช้สะพานยังส่งผลถึง
โอกาสในการประกอบอาชีพท่ีลดลงเนื่องจากนักท่องเที่ยว
หรือผู้ใช้บริการลดลงจึงท าให้มีโอกาสในการประกอบ
อาชีพลดลง เรื่องดังกล่าวยังส่งผลถึงการจ้างงาน เพราะ
ผลการประกอบกิจการของผู้ประกอบการลดลงท าให้ต้อง
เลิกจ้างงานเป็นจ านวนมาก  นอกจากนี้การเปิดใช้สะพาน
ยังส่งผลกระทบด้านสังคม ทั้งด้านความขัดแย้ง เนื่องจาก
การเปิดสะพานท าให้มีอาชีพขับรถสองแถว(รถTATA)
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เกิดขึ้นและใช้เส้นทางเดียวกับกลุ่มรถสามล้อดั้งเดิม ท าให้
เกิดปัญหาการแย่งผู้โดยสารน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มอาชีพ ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในด้านนี้มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ใน
ทางบวกคือ เมื่อมีการเปิดใช้สะพานท าให้รถบรรทุกไม่
ต้องวิ่งผ่านเข้ามาในเมืองเชียงของอีกท าให้เกิดความ
ปลอดภัยและลดปัญหาเร่ืองมลพิษทางเสียงและทาง
อากาศ ส่วนในทางลบ คือ ท าให้นักท่องเที่ยวจีนเดิน
ทางเข้ามาจ านวนมากขับขี่ยานพาหนะโดยไม่รู้กฎจราจร
ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีความกังวลเรื่อง
ปัญหาอาชญากรรมหรือการท าผิดกฎหมายที่มีผลสืบ
เนื่องมาจากรายได้ที่ลดลง อาจจะท าให้เกิดการชักน าไปสู่
การท าผิดกฎหมายเพื่อหารายได้ และผลกระทบด้านการ
ย้ายสถานท่ีในการประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการบางส่วน 
เช่น บริษัททัวร์ ตัวแทนออกของ ชิปปิ้ง ต้องย้ายสถานที่
ในการประกอบอาชีพจากต าบลเวียงไปยังบริเวณสะพาน
ใหม่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต าบลสถาน เนื่องจากกิจกรรมด้านการ
ขนส่งและการท่องเที่ยวได้ย้ายไปอยู่บริเวณสะพาน อีกทั้ง
ยังมีผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของที่
ย้ายจากต าบลเวียงไปยังสะพานใหม่เนื่องจากคิดว่าจะ
ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
เหล่านี้ประสบกับปัญหาไม่สามารถขายสินค้าและบริการ
ได้เนื่องจากบริเวณสะพานค่อนข้างเงียบเหงา ท าให้บาง
รายต้องย้ายกลับเข้ามาในเมืองเชียงของเหมือนเดิม แต่
ผู้ประกอบการบางรายก็ต้องยกเลิกกิจการไปเนื่องจากไม่มี
ทุนในการประกอบกิจการต่อไป 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 นั้น
ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการภาคบริการ หาก
พิจารณาผลการศึกษาดังกล่าวกับแนวคิดการประเมินผล
นโยบาย ของ James E. Anderson (1994) ท่ีเห็นว่าการ
ประเมินผลนโยบาย หมายถึง การประเมินผลนโยบายเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการประมาณการ  การประเมิน หรือการ
ประมาณค่านโยบายรวมถึงเนื้อหาสาระการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติและผลกระทบ ในฐานะที่เป็นกิจกรรม
ที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่  การประเมินผลเกิดขึ้นตลอด
กระบวนการของนโยบาย ซึ่งได้มีการจ าแนกให้เห็นความ

แตกต่างระหว่างการประเมินผลผลิตนโยบาย(Policy 
outputs) ผลลัพธ์นโยบาย(Policy outcomes)และ
ผลกระทบของนโยบาย (Policy impacts) ประการแรก 
ผลผลิตนโยบาย(Policy outputs) คือ ผลที่เกิดขึ้นจาก
การท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามการตัดสินใจ
นโยบายและถ้อยแถลงนโยบาย ซึ่งผลผลิตนโยบายใน
การศึกษานี้คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่ได้
ก่อสร้างขึ้นและแล้วเสร็จออกมาเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาด
ใหญ่ ที่เช่ือมระหว่างอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับ
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ประการที่สอง 
ผลลัพธ์นโยบาย(Policy outcomes) คือ ผลที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเกิดจากการกระท าของ
รัฐบาล ผลลัพธ์ของนโยบายดังกล่าวคือการมีสะพานซึ่ง
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าจากเชียงของ ไป
ยัง สปป.ลาวและเพื่อกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ 
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยผ่านเส้นทาง R3A และ
ประการที่สาม ผลกระทบของนโยบาย (Policy Impacts)
ซึ่ งจะ เป็ นผลกระทบต่อสถานการณ์หรื อกลุ่ มคน
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ หรืออาจจะเรียกว่า ผลกระทบ
ที่ไม่คาดหมาย(Spillover Effects) หรือผลกระทบ
ภายนอก ในสถานการณ์ดังกล่าวการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ท าให้การขนส่งสินค้าเป็นไป
อย่างสะดวกสบายมากขึ้น สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็ว
และปลอดภัย นักท่องเท่ียวสามารถใช้สะพานในการ
เดินทางข้ามไปยังประเทศอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว เป็น
ผลลัพธ์ของนโยบายท่ีได้มีการคาดหมายไว้ว่าจะต้อง
เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเปิดใช้สะพานก็ส่งผลกระทบ
ที่ไม่ได้คาดหมายไว้ เช่นกัน คือ เมื่อมีการเปิดใช้สะพานซึ่ง
ที่ตั้ งของสะพานอยู่บริ เวณต าบลสถานถือเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจแหล่งใหม่ที่อยู่นอกเมืองเชียงของ เมื่อเป็นเช่นนี้
ก็ส่งให้นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เข้ามาไม่ต้องเข้าไปในตัว
เมืองเชียงของที่อยู่ในพื้นที่ต าบลเวียง ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจมีการค้าขาย การท่องเที่ยวและการข้ามแดนโดย
เ รื อ ข้ า มฟากผ่ า นท่ า เ รื อบั๊ ค  สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ ท า ใ ห้
ผู้ประกอบการภาคบริการในเขตตัวเมืองเชียงของมีรายได้
จากการพึ่งพาการท่องเที่ยว แต่เมื่อมีการเปิดใช้สะพาน
นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปอีกฝั่งได้เลยโดยไม่ต้องเข้าไป
ในตัวเมืองเชียงของอีกท าให้ผู้ประกอบการภาคบริการไม่
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ว่าจะเป็น ด้านการขนส่ง รถสามล้อ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
และเรือข้ามฟาก ผู้ประกอบการด้านที่พัก ร้านอาหาร 
และภาคบริการอ่ืนๆ ได้ รับผลกระทบในเชิงลบ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิทย์ ธีรศาศวัต(2552)ที่
ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 : 
มุกดาหาร-สุวรรณเขต ที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพแพขนาน
ยนต์และเรือยนต์ข้าฟาก เนื่องจากมีผู้ใช้บริการลดลงจาก 
6,778 เที่ยวต่อปีเหลือ 5,098 ต่อปี และผลกระทบด้าน
การขนส่ง หลังจากการเปิดใช้สะพานเป็นเวลา 2 ปี ที่
ผู้ประกอบการขนส่งในตัวเมืองส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง แต่
อย่างไรก็การศึกษานี้แตกต่างจากผลการศึกษาของสุภัทรา 
ตันเงิน (2554) ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมของท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรีโดยผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาสรุปได้
ว่า ผลกระทบเกิดขึ้นในด้านบวก ได้แก่ รายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึ้น เกิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้ประโยชน์ คือ กลุ่มที่ค้าขายและ
ประกอบอาชีพในภาคบริการ แต่ผลการศึกษานี้สรุปว่า
การเปิดใช้สะพานท าให้รายได้ โอกาสในการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคบริการลดลง 
รายจ่ายเพิ่มขึ้นและยังก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
ด้วย ส่วนผลกระทบทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากการเปิดใช้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ซึ่งเกรียงไกร หน่อแก้ว
(2553)  ไ ด้ ร ะบุ ว่ า ผลกระทบทา งสั งคม  คื อ  ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อทัศนคติ สุขภาพและความ
ปลอดภัย วิถีชีวิต โครงการ แบบแผนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
บุคคล สถาบัน ชุมชน จนถึงระดับสังคมขนาดใหญ่ซึ่งจาก
ผลการศึกษาจะพบว่าผู้ ประกอบการภาคบริการ
โดยเฉพาะด้านการขนส่งท่ีเกิดผลกระทบด้านความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสามลอ้กลุ่มเก่าและรถสองแถว 
ที่มีความขัดแย้งเนื่องจากกลุ่มรถสองแถวเป็นกลุ่มอาชีพ
ใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดใช้สะพานจึงท าให้เกิดการ
ประกอบอาชีพที่ไม่ลงตัว น าไปสู่ความขัดแย้งดังกล่าว 
ส่วนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นส่วน
ใหญ่จะได้รับผลกระทบจากการที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา
ทางสะพานมากขึ้นและขับรถโดยไม่รู้กฎระเบียบจึงท าให้
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น นอกจากนี้เรื่องปัญหา

อาชญากรรมที่ผู้ประกอบการรู้สึกว่ามีมากขึ้นจากการเปิด
ใช้สะพาน และยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลง
ส่งผลท าให้โอกาสในการที่จะถูกชักน าไปสู่การประกอบ
อาชีพที่ผิดกฎหมายมากข้ึนและอาจจะส่งผลถึงปัญหา
อาชญากรรมตามมา ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอภิรักษ์ สงรักษ์และคณะ(2554) ได้ศึกษา
การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาท่า
เทียบเรือพาณิชย์ : กรณีศึกษาอ าเภอกันตัง จังหวัดตรังที่
พบว่าชุมชนมีความเป็นห่วงต่อปัญหาการขนส่งและ
การจราจรทางบก ซึ่งจะท าให้มีปริมาณรถบรรทุกวิ่ง
เพิ่มขึ้นบนท้องถนนซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ 
และผลกระทบทางสังคมด้านปัญหาชุมชน ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความกั งวลเกี่ ยวกับปัญหาแรงงานต่ างด้ าว 
เนื่องจากผู้ประกอบการน าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ 
จึงมีความกังวลว่าแรงงานเหล่านี้จะสร้างปัญหาและส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนในระยะยาว ซึ่งการ
เปิดใช้สะพานก็ท าให้เกิดการเดินทางที่เสรีมากข้ึน การเข้า
มาของผู้คนจากต่างถิ่นก็ เพิ่มขึ้นทั้ ง ในรูปแบบของ
นักท่องเที่ยว และแรงงานข้ามชาติจึงท าให้ผู้ประกอบการ
มีความกังวลในเรื่องของมิจฉาชีพแอบแฝงเช่นกัน  และ
สุดท้ายผลกระทบเรื่องการย้ายสถานที่ในการประกอบ
อาชีพ ที่พบไม่มากนักแต่ก็มีเกิดขึ้นบ้างจากการย้ายแหล่ง
เศรษฐกิจจากเมืองเก่า ต าบลเวียงไปยังบริเวณหน้า
สะพาน ต าบลสถาน ท าให้ผู้ประกอบการภาคบริการ
บางอย่างต้องย้ายไปประกอบอาชีพบริเวณที่มีกิจกรรม
การขนส่ง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปิด
ใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ต่อผู้ประกอบการ
ภาคบริการ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงาย ผู้วิจัยต้องขอ
กราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ค าแนะน าและข้อช้ีแนะที่ดีมาโดย
ตลอด ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการภาคบริการใน
พื้นที่ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายที่กรุณา
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ให้ข้อมูลในการศึกษาเป็นอย่างดี ขอบพระคุณครอบครัวที่
ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนท่ีดีเสมอมา 
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การปรับตัวของเกษตรกรจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

Adaptation of the Farmers of the Developing East-West Economic Corridor 

บัญชา พุฒิวนากุล* Bancha Bhutwanakul  ผุสดี กิจบุญ** Pussadee Kidboon   
นัยนา ปทุมรัตน*์** Naiyana Pratoomrat 
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บทคัดย่อ 

งานวิจ ัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการ
ปรับตัวของเกษตรกรต่อการพัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ทางสังคม เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก การศึกษา
พบว่า  การพัฒนาดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
ต้องเปลี่ยนภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยม การท าเกษตรแบบ
พันธสัญญา และการบริโภคนิยมเพื่อการค้า ในลักษณะที่
ส่งเสริมระบบโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาค แต่เกษตรกร
ในพื้นที่เองยังไม่ทราบในชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ดังนั้น คุณลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจแบบ
ยังชีพที่เรียบง่าย แม้ว่าจะมีทุนทางสังคมที่ดีก็ตาม จึงมิ
อาจสามารถที่จะด ารงอยู่ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
อีกทั้งชุมชนไม่มีอ านาจต่อรองต่อระบบเศรษฐกิจในระบบ
ทุนนิยมได้ เพราะกลไกและกระบวนการพัฒนาดังกล่าว 
จึงเข้าไปแทรกซึมในวิถีชีวิตของชุมชนให้อยู่รอดด้วยวิถี
การผลิตเพื่อการค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐที่ต้อง
ทบทวนบทบาทของตัวเองในการส่งเสริมการพัฒนาให้
มากขึ้น มิฉะนั้นแล้วชุมชนดังกล่าวก็จะประสบกับปัญหา 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ผลกระทบ, ระเบียงเศรษฐกิจ 

 

ABSTRACT 
The aims of this study were 1) to study 

on farmer’s adaptations in East – West Economic 
Corridor developments (EWCD) and to study 
socio–economic characteristic which had the 
effects from EWCD. The results of this study 
demonstrated EWCD had effect to farmers in 
Mukdahan and Nakhon Pranom province. 
Especially, the changes form of farming and 
lifestyle farmer’s lifestyle which had get 
consumerism and agricultural testament 
replaced original way. However, the new ways 
became the thing acting on macroeconomic 
promotion. And the farmers’ are future were still 
unknown. Although, the farmers had a good 
social capital but they couldn’t retain during 
the changing period. especially, the change 
from the EWCD induced the farmer to 
produce agricultural products the capitalism. 
Mainly for the commercial. Therefore, the 
government need to reconsider the policy 
which connected to the development. In 
order to avoid the incoming consequences to 
the farmer communities.  

Key Word: Development, Impact, Economic 
Corridor 
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1. บทน า 
ในอดีตสังคมชนบทไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่มีลักษณะการผลิตแบบยังชีพ โดยการผลิต 
มีวัตถุประสงค์ เพียงเพื่อน ามาอุปโภคบริโภคภายใน
ครัวเรือน  ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ยังคงมี
ลักษณะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงมักมีการ
ร่วมมือจัดสรรทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ด้วย
เหตุผลทางสังคมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ และ
รัฐบาลมีฐานะเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการ
พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันภาระส าคัญอันหนึ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสถาบันนี้คือต้องสัมพันธ์ไมตรีกับนานา
ประเทศ รวมไปถึงยกฐานะประเทศในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรภายในให้ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญ จึงท า
ให้รัฐมักต้องด าเนินนโยบายที่ เป็นคู่ขนานกันกับสังคม
ชนบทไทย  

อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐภายหลังสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาเน้นการส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาประเทศให้เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะ
เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท  โดยดึงภาค
ธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและสัมปทานใน
โครงการต่างๆ เพื่อหวังการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียม
กับนานาประเทศ โดยการกระจายระบบการลงทุนสู่ภาค
การเกษตรกรรม จนภาคนี้ได้รับผลกระทบในการผลิตที่มี
เจตจ านงเป็นฐานป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยคิดว่าจะ
ช่วยกระจายรายได้และสร้างอาชีพในชนบทท้องถิ่นจึงหัน
มาภาคอุตสาหกรรม จนในที่สุดเกิดการละทิ้งพื้นที่
การเกษตรและเกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว
มากขึ้น ในขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรถูกดึงเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึนๆ รัฐบาลในการบริหารจึงหวัง
เพียงให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
เท่านั้น จึงเป็นการเข้าสู่ ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว
ประกอบกับนโยบายภาคเศรษฐกิจที่ต้องการเช่ือมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน  จนสามารถเจราจาตกลงกันสร้าง
เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศข้ึน โดยมีโครงการที่
พยายามเช่ือมโยงกันหลายสายด้วยกัน โดยที่น่าสนใจและ
เป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่อยู่ใจกลางอีสานในการที่จะ
เคลื่อนย้ายสินค้าและการลงทุนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
แม่น้ าโขงและเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตกหรือเรียกว่า “East –west Economic 
Corridor” อันมีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้เท่าเทียม
กับมาตรฐานสากล ในการที่จะสามารถเช่ือมโยงเส้นทาง
การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์  สังเกตได้ จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2555 - 2559) ได้มีการกล่าวถึงการ
จัดการระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโลจิส ติกส์  และพัฒนาธุรกิจการ
ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากร และกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือกันเพื่อการบูรณา
การ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โลกอย่างยั่งยืน 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุน
หลักกับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีโครงการที่มีความเกี่ยวโยงกับ
ประเทศไทยหลายโครงการ เช่นโครงการแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC) และ โครงการพัฒนาแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor: EWEC)  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาคที่ได้มีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวแล้ว ยังมี
ภารกิจที่ต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

146

(ASEAN Community: AC) และโดยเฉพาะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic community: 
AEC) ในปี 2558  ตามด้วยความมั่นคง สังคม-วัฒนธรรม
ในล าดับต่อไป ซึ่งลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเทศไทย
จึงนับว่าเป็นศูนย์กลางที่สามารถเช่ือมโยงกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  แต่ทว่า
การพัฒนาที่เน้นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบแข่งขันนี้ก็
ส ร้ า งความ เสี่ ย ง  และผลกระทบต่อสั งคมไทยได้
เช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะพื้นที่เมืองชายแดนและด่าน
ชายแดน เช่น มุกดาหาร หนองคาย นครพนม  และ
อุบลราชธานี ที่มีความส าคัญในการเป็นประตูทางการค้า 
และการท่องเที่ ยวในกลุ่ มอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้ า โขง 
(Greater Mekong Sub-region: GMS)  ซึ่งการพัฒนา
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-
West Economic Corridor: EWEC) ที่รองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจนั้นได้สร้างปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบดังกล่าวมีการศึกษาหลายช้ินพบว่า 
มีผลต่อการปรับตั วในวิถี ชีวิตที่ เปลี่ ยนไปของภาค
เกษตรกรในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยตรง  แต่ต้องยอมรับ
ว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันประเทศไทยจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวให้กว้างไกล โดยการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจ และท าให้
ชานเมืองต่างๆ ที่อยู่รายล้อมได้ขยายตัวตามไปด้วย  จึง
ท าให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุนเล็งเห็นถึง
ประโยชน์เข้ามาท าธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างเต็มที่ ส่วน
ภาคเกษตรกรรมท่ีเคยเป็นสายเลือดหลัก โดยเฉพาะ
เกษตรระดับชุมชนได้สูญเสียความเป็นตัวตน และค่านิยม
ที่ เปลี่ยนไป โดยการหันมาด าเนินชีวิตในสังคมแบบ
สมัยใหม่ที่ระบบทุนนิยมคอยชักน าให้เกิดการบริโภคนิยม
เกินตัว มีหนี้สิน ที่ดินและพื้นท่ีทางการเกษตรในการท ามา
กินไร่นาตกเป็นของนายทุนในที่สุด จะเห็นว่าการพัฒนา
ภายใต้นโยบายของรัฐที่ผ่านมา มิได้มีความจริงใจในการ
กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ าสู่ชนบทอย่างที่
กล่าวอ้าง มิหน าซ้ ากลับท าให้ชุมชนชนบทต้องล่มสลาย

เพราะไม่มีเกราะป้องกันที่ดี อันปรากฏในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งฉบับที่ 1 (2504-2509) ถึงแผนพัฒนาฯ 
ปัจจุบัน โดยรัฐยึดตามข้อเสนอของธนาคารโลก (World 
Bank) ที่เน้นการบูรณปฏิสังขรณ์ชนบทไทยแบบเชิงเด่ียว
ยังคงส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยท่ีขาดการพึ่งตนเอง [1]  

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาเหน็ถึงปัญหาที่ได้
กล่าวในข้างต้น มีผลต่อการปรบัตัวของเกษตรกรไทยมา
โดยตลอด ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจึงควรศึกษาในเชิงพื้นที่ 
โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าตกใจ
อย่างพื้นที่เป็นเขตหน้าด่านอยา่งเมืองมุกดาหารและเมือง
นครพนมที่มีสะพานมิตรภาพในการเชื่อมเส้นทางระเบยีง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ดังกล่าวมิอาจหลีกเลีย่ง
ผลกกระทบต่อการปรับตัวของเกษตรกรไม่เพียงแตค่วาม
เป็นอยู่เท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตครอบครัว ความ
มั่นคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความ
มั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนในอนาคต [2] ซึ่งจะมี
แนวทางด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไร คุณลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจท่ีด ารงอยู่จะเป็นไปในแนวไหนตลอดจนนโยบาย
ของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาเสน้ทางฯ ที่เน้นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจอันส่งผลต่อชุมชนอย่างไร โดยการวิเคราะห์ที่จะ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทุนทางสังคม (Social capital) จึงจะ
ยังคงมีความส าคญัและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนเหล่านี้ได้หรือไม ่

 
2. ค าถามวิจัย 

การปรับตัวของเกษตรกรต่อการพัฒนาเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเป็นอย่างไร 

 
3. วัตถุประสงค์วิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของเกษตรกรต่อการ
พัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก 
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3.2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจที่
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
 

4. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

แนวคิดการปรับตัวของเกษตรกร แนวคิดทุนทางสังคม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเสรีนิยมและเสรีนิยม
ใหม่  แนวคิดการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ประมวลองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 
                                                                                                               เฉพาะหน้า               ลดพื้นที่เกษตร 
                                                                                                                                 เปลี่ยนอาชพีอื่น             
            นโยบาย/พลวตัโลก                                                                                                       เกษตรพันธสัญญา 

     การผลิต-  
- หมุนเวียน  
–เชิงเด่ียว 

         ระยะกลาง        - อื่น 
                                                                               การตลาด – รายรับ-จ่าย-หนี้สิน                

                             -พัฒนาสินค้าเกษตร                                              
                                                                                                 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
         - พอเพียง/ทุนนิยม                     
                                                                                                               ระยะยาว    – เกษตรอินทรีย์       
                                                                                                                                - เกษตรผสมผสาน   
                                                                                                                                 - เกษตรเพื่อการค้า   
                                        ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม     

     

5. วิธีด าเนินงาน 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในหน่วยงานส านักงานเกษตรจังหวัด และด่านการค้า
ชายแดน หอการค้าจังหวัด เกษตรกรในชุมชนเมืองทั้ง
จังหวัดมุกดาหารและนครพนม โดยวิธีการสัมภาษณ์ระดับ

ลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 50 คน 
ด้วยค าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้างที่ได้เตรียมประเด็น
ค าถามไว้อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ 
ผู้จดบันทึกสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ และบันทึกเสียง
ของการให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ 

EWEC การปรับตัวเกษตร                          

คุณลักษณะทางสังคม 
รายได้/หนี้สิน 
การครองที่ดิน 
ทุนทางสังคม 
อื่นๆ 
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กับการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักการของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูล ในช่วงตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2558 และท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวม โดยใช้การตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological 
Analysis) แล้วพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ที่
แบ่งไว้ โดยอิงวัตถุประสงค์เป็นส าคัญและประเด็นหรือ
แนวค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้เบื้องต้น 

 

6. ผลการศึกษา 
การศึกษาการปรับตัวของชุมชนอีสานโดย

ภาพรวมแล้วจะยังคงให้ความส าคัญกับแนวคิดแบบ
โครงสร้างและหน้าที่นิยม ตลอดจนกับแนวคิดการพัฒนา
ให้ทันสมัย (Modernity) พร้อมกับการน าเสนอการพัฒนา
อีสานสู่ทุนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าในงานวิจัย
หลายช้ินได้สะท้อนถึงชุมชนอีสานในสภาพที่หยุดนิ่งไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนักหมู่บ้านหรือชุมชนไม่เจริญ ยังล้า
หลังอยู่ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา [3]  กล่าวคือ ตั้งแต่ยุค
อาณาจักรล้านช้างบางส่วนท่ีได้ถูกผนวกมาเป็นอาณาจักร
ส ย า ม แ ล ะ เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ห นึ่ ง ที่ ช่ื อ  “ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” ตลอดจนการโยกย้ายท าให้ภาค
อีสานด ารงอยู่ในรูปทวิลักษณ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม/ชุมชนเกษตรแบบยังชีพและอีกส่วนหนึ่งมี
ลักษณะแบบทันสมัยมากขึ้น ผู้คนต่างอพยพเข้ามาอาศัย
ตั้งรกราก โดยการแพ้วถางป่า จับจองพื้นที่ โดยเฉพาะ
พื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ าบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงและแม่น้ าสาย
ส าคัญๆ โดยปลูกบ้านในที่ดอน ท าการเกษตรไร่นาใน
บริเวณที่มักเรียกว่า หนอง กุด ดอน โคก หรือโนน พร้อม
กับน าวิถีความเช่ือการขมาและบูชาเจ้าที่เจ้าทางศาลเจ้าปู่
ตา อันเนื่องมาจากในบางฤดูมีความแห้งแล้ง และฤดูฝน
ก่อให้เกิดน้ าท่วมท าให้ผลผลิตเกษตรและข้าวนาเสียหาย  

ดังนั้น ชุมชนริมโขงตลอดฝั่งทั้งไทยและลาว จึง
มีการปรับวิถีชีวิตให้สมดุลและท าผนังกั้นน้ า การสร้างฝาย 
ระบบชลประทาน ตลอดจนการเรียนรู้จากภัยธรรมชาติ 
และการด ารงชีวิตที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากโลก
ภายนอกได้ถาโถมเข้าท าให้มีการรับวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การใช้รถไถนา การคมนาคมที่ดีขึ้น 
เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าชุมชนภาคนี้ได้มีการปรับตัวโดย
ตลอดมา ซึ่ งบางครั้ งการเข้ ามาของอุ ตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และการสื่อสารใหม่ๆ จึงส่งผลกระทบวิถีชีวิต
ไม่ทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้กระนั้นก็
ตามสิ่งที่สะท้อนได้ชัดในวัฒนธรรมชุมชน คือ ภูมิปัญญา
ประเพณี และเครื่องมือในการประกอบอาชีพแบบเดิมของ
เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยมากขึ้น โดยอยู่
ภายใต้แนวคิดว่าคุณภาพชีวิตที่น่าจะดกีว่าเดิม แต่กลับกนั
ว่าเกษตรกรหลายภาคส่วนได้ล่มสลายไปพร้อมๆ กันอีก
ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การโหมกระหน่ าของระบบคิด วิธี
บริโภคแบบทันสมัยจึงได้ก่อให้เกิดการละทิ้งภาคเกษตรใน
การท ามาหากิน ที่ดินถูกแทนที่ด้วยสถานประกอบการ
ทางธรุกิจ โรงงาน อุตสาหกรรม รีสอร์ท และอื่นๆ ทั้งนี้จึง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ท าให้เกษตรกรต้องหันมา
พึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก พร้อมทั้งปรับตัวเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงฐานะเพื่อตอบสนองชีวิตแบบใหม่ ในขณะที่
เกษตรกรบางคนยังไม่สามารถปรับตัวได้ โดยที่วิถีการท า
มาหากินยังคงอาศัยธรรมชาติ และมีพื้นที่เกษตรแบบ
ขนาดเล็กจึงมีการผลิตแบบยังชีพ แต่ในทางตรงข้าม
เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบยังชีพเป็น
การผลิตเพื่อการค้า การลงทุน โดยมีสิ่งจูงใจคือ เงินและ
ความมั่นคั่งหรือการมีชีวิตในสมัยใหม่ จึงเป็นกระแสใหม่
แห่งวิถีการผลิตแบบจ าเป็นที่ต้องปรับตัว เพราะผูกพันกับ
เศรษฐกิจ ค่านิยม และการผลิตสินค้าที่มีเงินตราในระบบ
เศรษฐกิจผูกโยงกันอย่างเหนี่ยวแน่น [4] กลายเป็นการ
ผลิตทางการเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นรายได้ จึงก่อให้เกิดการ
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จัดสรรประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เปลี่ยนไปและถูกท าลายลง 

ในขณะที่เกษตรกรเขตเมืองมุกดาหารและเมือง
นครพนมส่วนใหญ่ก็มีวิถีการเกษตรที่ไม่แตกต่างจากพื้นที่
ทั่วไปของอีสาน จึงมีฐานะเป็นผู้ผลิตหลักและเป็น
เกษตรกรรายย่อยเสียส่วนใหญ่ ผลผลิตที่ได้ถูกจ ากัดด้วย
พื้นที่และต้นทุน กล่าวคือ ที่ดิน แรงงาน และการลงทุนที่
เคยผลิตแบบยังชีพหันมาสร้างผลผลิตทางการเกษตรแบบ
ใหม่ที่เน้นการผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ อันเป็นปัจจัยที่
ถูกควบคุมโดยพ่อค้าคนกลางที่เป็นบุคคลจากภายนอกที่
ได้ เข้ามาช่วงชิงทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว จึงก่อให้
เกษตรกรได้เข้าสู่ระบบตลาดทุนนิยมที่ระบบการผลิต 
และการลงทุนในความเสี่ ยงจึงตกเป็นของเกษตรกร 
กล่าวคือ ในระดับนโยบายและการตัดสินใจก าหนดราคา
ตลาดในผลผลิตทางการเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 
เครื่องจักรทางเกษตรเหล่านี้พ่อค้าเป็นผู้ก าหนดแทบ
ทั้งสิ้น จะเห็นได้จากการที่ราคาปุ๋ย และยาปราบศัตรู หรือ
อุปกรณ์เครื่องใช้ทางเกษตรล้วนมีราคาสูงขึ้นเท่าตัว 

 ในขณะที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เก็บ
เกี่ยวไม่เป็นไปตามที่ราคาปกติ ราคาตกต่ ากว่า หากกล่าว
ในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นระบบเสรีภาพทางการตลาด
ที่เรียกว่า “อุปสงค์อุปทาน” ที่เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริง 
อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป มิหน าซ้ าเกษตรกรจะต้องรับ
กับภาวะที่ผลผลิตเน่าเสียหายอีก เช่น ราคาข้าวเปลือก
ค่อนข้างคงที่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประกอบกับนโยบาย
ประกันราคาข้าวเปลือก ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรผู้ผลิตไม่ได้
รับเงินที่ที่จ าหน่ายข้าวเปลือก กล่าวกันว่า สภาพสังคม
เกษตรช่วงก่อนมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้งสอง
แห่ง จึงได้มีการคาดหวังว่าจะช่วยสร้างรายได้และผลผลิต
ทางการเกษตรในพื้นที่โดยรอบมีความคึกคัก และได้รับ
การเข้าถึงการส่งออกไปขายอย่างง่ายและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ในความเป็นจริงแล้วก็มิได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
แบบนั้นเลยแม้แต่น้อย แต่ที่ปรากฏเห็นได้ชัดก็คือ พื้นที่

เมืองมุกดาหารและนครพนม ตลอดจนเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และบริเวณรอบๆ ดังกล่าว
พื้นที่การเกษตรและที่ดินจึงมีการถือครองในลักษณะที่ถูก
เปลี่ยนมือ กว้านซื้อ และเก็งก าไรอย่างหนัก บางพื้นที่ที่
ใกล้ถนนใหญ่พื้นที่ทางการเกษตรก็ถูกแทนที่ด้วยโรงงาน 
อุตสาหกรรม ห้างร้านวัสดุก่อสร้างเกือบทั้งหมด [5] ซึ่ง
เจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ที่มาจากภายนอก อย่างกรุงเทพฯ โดยกระท าการใน
ลักษณะของบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าแบรนด์ที่มีอ านาจ
ต่อรองกับรัฐในท้องถิ่นหรือองค์กรท้องถิ่น 

ภาคเกษตรกรไทยและภาคอีสาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้มีพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปสู่
สังคมทุนนิยมอย่างชัดเจนดังที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว 
แม้ว่ามีความพยายามที่จะช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะ
ที่เรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม” แต่ก็มิอาจปฏิเสธ
ความดีของระบบนี้ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การที่ประเทศ
และรัฐบาลได้เปิดรับแนวทางการพัฒนาประเทศแบบทุน
นิยมก็ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เช่ือมโยงกัน
ในแง่ของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความเป็นหนึ่ง
เดียวของโลกในทิศทางเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าเมื่อระบบ
และวิธีคิดที่มีการจัดวางทางสังคมให้ เป็นเช่นนี้ก็จะ
ช้ีให้เห็นถึงการเปรียบเทียบในมิติด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง และความเจริญ เป็นต้น โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจจะเป็นตัวชูให้เห็นความส าคัญมากที่สุดว่า
ประเทศนั้นพัฒนาแล้วหรือไม่อย่างไร ก็จะแบ่งกลุ่มการ
พัฒนารวยจนเกิดขึ้น ประเทศไทยก็คงต้องยอมรับสภาพ
และน้อมรับหลักการและด าเนินตามแนวทางระบบโลก
ดังกล่าวด้วยดีเสมอ  

ผลกระทบจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันตก-ตะวันออกในพื้นที่ศึกษานี้จะเป็นตัวสะท้อนถึง
นโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจอย่างเศรษฐกิจมหาภาค และอาจมองข้ามคน
ในพื้นที่ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่รัฐได้หวังเพียงว่าจะ
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สร้างความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และ
การลงทุนที่ เอื้อหรือผลพลอยได้ของการพัฒนาเส้น
ระเบียงเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเกษตรกรในพื้นที่สามารถท า
การเพาะปลูก และน าผลผลิตจ าหน่ายให้พ่อค้า นายทุน
ได้รับซื้อและส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปและอื่นๆ ต่อไป 
โดยรัฐบาลเช่ือว่าในแต่ละภูมิภาค แต่ละจังหวัดก็มี
หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอย่างส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือองค์กรที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผล
ปรากฏว่าภายใต้แนวคิดดังกล่าว หน่วยงานในท้องที่
เหล่านี้ก็มีอาจตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ใน
การแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้เท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ หรือข้าราชการในหน่วยงานมิอาจ
ท างานตามที่ได้เข้าไปท าการเก็บข้อมูล ศึกษา วิจัยใน
พื้นที่หรือแผนแม่บทชุมชน เพราะความต้องการของ
เกษตรกร ข้อเท็จจริงและการแก้ปัญหาของหน่วยงาน
ไม่ได้แสดงถึงการบูรณาการถึงผลลัพธ์ที่จะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคตได้  หรือหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้ท างานจึง
เป็นเพียงเครื่องมือของกลุ่มอ านาจเพื่อการสนองรับ และ
น านโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น ในขณะที่การแก้ปัญหาจึง
ไม่ได้ตอบสนองปัญหาให้กับความต้องการเกษตรกรอย่าง
แท้จริง ซึ่งที่กล่าวมานี้ก็เพราะว่า ระบบราชการหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในยุคก่อนหน้านี้ จึงเป็นการ
สะท้อนมาโดยตลอดว่า ข้าราชการเป็นนายของประชาชน 
การที่ประชาชนจะเข้าถึงหน่วยงานเหล่านี้ได้ นอกจะยาก
แล้ว ยังท าให้ประชาชน และเกษตรกรต้องท าตาม
ข้อเสนออีกด้วย จึงสะท้อนในค ากล่าวที่ว่า “ทางการเขา
สั่งมา” จะเห็นถึงการผลิตซ้ าในอ านาจที่ส่งต่อกันมาเป็น
วาทกรรมที่ไม่อาจปฎิเสธได้ จึงท าให้ประชาชนหรือ
เกษตรกรรู้สึกกลัว และไม่อยากให้ความร่วมมือกับรัฐ
เท่าใดนัก 

การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจเพื่อการค้าและการเปิด
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกดังได้กล่าว

ในข้างต้น ภาคการเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 40 มีพื้นที่ท า
การเกษตรในการถือครอง (รวมทั้งพื้นที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์
และเช่าผู้ อ่ืน) จึงส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรออกเป็น 2 ประการ กล่าวคือ กลุ่มที่สามารถ
ปรับตัวได้ดี และกลุ่มปรับตัวไม่ค่อยได้ จึงล าบาก เพราะ
ไม่มีรายได้ในทางอื่นนอกจากรายได้ภาคการเกษตรเพียง
อย่างเดียว ซึ่งเกษตรกรไม่มีความสามารถหรือทักษะใน
การประกอบอาชีพอื่นอย่างมากที่สุดก็ออกไปรับจ้างใช้
แรงงานในโรงงาน อุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
ในเมืองใหญ่ๆ ในขณะเดียวกันจะเห็นถึงเกษตรกร
บางส่วนได้หารายได้เสริมด้วยการไปรับจ้างเป็นครั้งคราว 
เนื่องจากจะละทิ้งที่นาที่ตนเองท าไว้นานไม่ได้ หากไม่ดูแล
อาจก่อให้เกิดปัญหา และความยุ่งยากในการฟื้นฟูที่นา 
แม้กระนั้นก็ตามเกษตรกรบางส่วนจึงน าเงินที่ได้จากการ
ไปรับจ้างมาเป็นต้นทุนในการท าการเกษตรในฤดูท านา 
ในทางตรงข้ามของเกษตรกรในส่วนท่ีไม่ได้รับจ้างก็ไปกู้ยืม
จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ พ่อค้า ญาติ และอื่นๆ จึงก่อให้เกิดชีวิตที่มีความ
เช่ือมโยงกับภาวะหนี้สินและแหล่งเงินกู้อย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งนอกจากกู้เงินในแหล่งเงินกู้ที่อยู่ในระบบแล้ว ยังมีการ
กู้เ งินนอกระบบอีกด้วย ภาวะที่มีหนี้สินดังกล่าวของ
เกษตรกรจึงจะเป็นการน ามาซื้อเช่าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 
เมื่อผลผลิตจ าหน่ายได้ จึงน าเงินไปช าระหนี้ อาจกล่าวได้
ว่า สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเป็นหนี้ในภาค
เกษตร ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 

1. ขาดเงินทุนในการลงทุนเพื่อการเพาะปลูก 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษาทั้งสองแห่งนี้ อาจกล่าวได้ว่า เวลา
ช่วงฤดูท านา ปลูกมัน ปลูกอ้อย ถ้าหากไม่จ าน าข้าวของ
แล้ว มักจะต้องไปกู้เงินไม่แหล่งใดก็แหล่งหนึ่ง มิฉะนั้น
แล้วจะไม่ได้ท านาหรือท าการเพาะปลูก 

2. ต้นทุนในการผลิตสูงและมีความเสี่ยง ในเรื่อง
ความเสี่ยงเกษตรจะไม่ทราบในเรื่องภาษาที่ว่า “เสี่ยง” 
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เท่าได้นัก แต่เมื่อสอบถามแลกเปลี่ยนมากขึ้น จึงพอเข้าใจ
ได้ว่ามีความเสี่ยงทั้งในสภาวะทางภูมิอากาศ ราคา และ
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ยุคทุนนิยมได้เข้าสู่สังคม
เกษตรก่อให้เกิดวิถีการผลิต การเพาะปลูกแบบเดิม
เปลี่ ยนไปโดยสิ้น เ ชิง  คุณป้าสายใจ ได้สะท้อนว่ า 
“เมื่อก่อนปลูกพืช ข้าวนาบ่ต้องใส่ปุ๋ย ข้าวมันก็งาม ถ้า
ชาวจะบ ารุงดินก็ใสปุ๋ยคอก บัดทีนี้ตอนนี้จะต้องใส่ปุ๋ยถือ
ข้าวจะงาม มันเป็นอิหยังกะเดี่ยะกาด่อ” การเพาะปลูก
และการท านาจะปรับเปลี่ยนวิถี ไปตามสภาวะทา ง
ภูมิอากาศแล้ว ชาวเกษตรกรจะต้องน าเงินซื้อปุ๋ยยาที่
นับวันมีราคาแพงขึ้น จึงมีความเสี่ยงในความไม่แน่นอนใน
คุณภาพชีวิตของพวกเขา  

สิ่ ง เหล่านี้  จึงนับว่าส าคัญต่อการผลิตทาง
การเกษตรท่ีผลิตผลออกสู่ตลาดนอกจากราคาถูกแล้ว ยัง
ต้องเผชิญความแห้งแล้งและความแปรปรวนผลิตไม่คงที่ 
จึงมีความเสี่ยงถึงขั้นวิกฤติเลยซึ่งอาจกล่าวได้ การลงทุน
ลงแรงแทบไม่คุ้มทุน “ลงทุนเฮดปะได้ตามเป้า ต่างจาก
เมื่อก่อนที่บ่ต้องพึ่งปุ๋ยยา เมื่อฟ้าฝนก็ตกตามฮอยดี” ค า
กล่าวของลุงทองม้วน [6] ในงานวิจัยของสมหมาย เลิศนา 
และคณะ [7] พบว่า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมีผล
ให้เกิดความแปรปรวนของฝนในต้นฤดูปลูก ยากต่อการ
ก าหนดแผนการปลูกของเกษตรกร ดังนั้นการด าเนินงาน
ในฤดูปี 2556 จึงเน้นการไขปัญหาการก าหนดวันปลูก 
โดยการใช้รูปแบบจ าลองในการประเมิน 2 ขั้นตอน 
กล่าวคือ 1 การประเมินฤดูปลูก ประกอบด้วย วันเริ่มต้น
และสิ้นสุดฤดูปลูก 2. การประเมิน วันปลูกที่เหมาะสม 
ภายในระยะเวลาของฤดูปลูก โดยใช้ข้อมูลการพยากรณ์
การตกของฝน ในปี 2556 ก าหนดวันปลูก 3 คือ วันที่
เหมาะสม และ 7 วันก่อนและหลัง วันที่เหมาะสมจาก
แบบจ าลอง ใช้พันธุ์ข้าว 2 กลุ่ม คือ ไวต่อช่วงแสงและไม่
ไวต่อช่วงแสง จ านวน 6 พันธุ์ ปลูกในสภาพนา 3 ระดับ
คือ นาดอน นากึ่งลุ่มกึ่งดอน (ระดับปานกลาง) และนาลุ่ม 
และมีการสุ่มเก็บผลผลิตจากแปลงเกษตรกรข้างเคียง ซึ่ง
สภาวะทางอากาศจะมีผลต่อปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้อีกทางหนึ่งที่คุกคามเกษตรกร 

3. ผลผลิตทางการเกษตรที่ลงทุนไม่ได้ตาม
เป้าหมาย นอกจากเกษตรปลูกข้าวแล้วจะหันมาท าการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ ให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากว่า เ ช่น มัน
ส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และข้าวโพด  ซึ่งพืชเหล่านี้ 
เกษตรกรเห็นว่า “ไม่ต้องดูแลมันมากนักอย่างน้อยจ้างให้
รถไถ่พรวนดิน และใส่ปุ๋ยก็สามารถพักได้ ไม่ไต้องค่อย
ดูแล ราคาก็ถือว่าไม่ขาดทุน ถึงเวลาบริษัท (นายทุน) จะ
มาถามซื้อเอง บ่ต้องไปเฮดหยัง พอเจือจุนครอบครัวได้” 
จะเห็นได้ว่า เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านั้น แสดง
ถึงการเข้าสู่ระบบพันธสัญญาแล้วก็อาจกล่าวได้ เพราะพืช
พันธุ์ที่ผลิตออกสู่ตลาดเท่านั้น โดยนายทุนจะเป็นผู้รับซื้อ
และก าหนดราคา เกษตรกรไม่อาจจะกระท าอะไรได้เลย 
นอกจากการจ าหน่ายผลิตผลเท่านั้น เพราะไม่มีความรู้ใน
การแปรรูป และไม่กรรมวิธีที่จะน ามาใช้ท าการบริโภคได้ 
และที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่มีวิธีการต่อรองกับนายทุน  
จึงเป็นการขูดรีดซับซ้อนในหลายระดับ หากผลผลิตที่มีอยู่
ไม่ได้จ าหน่าย ผลิตผลก็จะเน่าเสีย จึงกลายเป็นภาวะที่มี
ความเสี่ยงอย่างมากในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ไทย 

4. สภาพดิน ดินหรือความอุดมสมบูรณ์ที่ดิน 
การเพาะปลูกในภาคอีสานรวมถึงพื้นที่ศึกษา สภาพดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินทราย จะมีสภาพที่ไม่อุ้มน้ า บางพื้นที่มี
สภาพเค็มไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และเกษตรกรยัง
ขาดความรู้ในการแก้ปัญหาดินอยู่ค่อนข้างมาก  พื้นที่ทาง
การเกษตรของอ าเภอจังหวัดนครพนม ในปี 2555 จ านวน 
783.103 ไร่ ปี 2556 จ านวน 212.168 ไร่ และปี 2556 
ลดลงเหลือพ้ืนท่ีเกษตร จ านวน 212.168 ไร่ 

5. ความรับผิดชอบที่ต้องส่งบุตรเรียนหนังสือ 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มา
จากผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก นอกจากผลผลิตที่
ตกต่ าแล้ว ไม่รายได้ทางอื่น อีกทั้งยังต้องส่งบุตรเรียน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่จึงไม่แน่นอน แนวทางการ
แก้ปัญหาของเกษตรก็คือ การไปกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นและส่งผล
ให้เกิดหนี้อย่างต่อเนื่อง 
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สภาวะที่เกษตรกรผู้ตอ้งเผชิญกับปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงเป็นคุณลักษณะที่สะท้อนถึงภาพรวมของ
เกษตรกรไทย อันสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ
ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจกระแสหลักที่ตอกย้ าระบบทุน
นิยม และค่านิยมของสังคมในพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนไปเป็น
สังคมแบบฉาบฉวย เอารัดเอาเปรียบกัน ในระดับ
การศึกษา ทักษะอาชีพ หน้ีสิน จึงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้อง
มีการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาวะที่ต้องประสบกับปัญหาที่ซ้ าซาก และที่เลวร้ายกว่า
คือในสภาพทางภูมิอากาศฟ้าฝนทิ้งช่วงยิ่งทวีความรุนแรง 
สถานภาพเศรษฐานะครอบครัวที่ต้องรับกับความยากจน 
จึงต้องประสบกับภาวะหนี้สินอย่างล้มตัว [8] 
 

7. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรผลกระทบ

ต่อการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก (East-west Economic corridor) ครั้งนี้มี
ค าถามวิจัยส าคัญประการหนึ่งคือ การปรับตัวของ
เกษตรกรต่อการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกเป็นอย่างไร อันน าไปสู่วัตถุประสงค์ 2 
ประการด้วยกัน  ประการแรก เพื่อศึกษาถึงการปรับตัว
ของเกษตรกรต่อการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตกมีลักษณะเป็นอย่างไร และประการ
สุดท้าย เพื่อศกึษาคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก 

โดยผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อ
ศึกษาถึงการปรับตัวของเกษตรกรต่อการพัฒนาเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตกมีลักษณะเป็น
อย่างไร พบว่า การปรับตัวของเกษตรกรมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องตั้ งแต่ก่อนหน้าประวัติศาสตร์ไทย มาจนถึง

ปัจจุบัน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรของไทย
เกิดขึ้นอย่างยาวนาน แม้ก่อนที่จะมีการพัฒนาเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกก็ตาม แต่ผลกระทบ
ในด้านการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรแบบเรียบง่ายสู่
การเกษตรแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีค่านิยมในระบบ
การผลิต และการผลิตเพื่อบริโภคภายในสู่ภายนอก 
เพราะระบบการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่เช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจการค้า ซึ่งภายใต้เศรษฐกิจการค้าที่เรียกว่า 
“เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่” จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ชักจูงให้เกษตรกรไทยได้มีแนวคิดการผลิตเพื่อสร้างรายได้
อย่างเข้มข้น กอปรกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าสู่การผลิตเพื่อการส่งออก จึงส่งผลกระทบต่อการ
ปรับตัวของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการ
เชิงธุรกิจและการค้า การจัดการเกษตรแบบใหม่นี้
นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้แล้วยังต้องอาศัยเงินลงทุน
ด าเนินกิจการขนาดใหญ่ด้วย รัฐเพียงหวังว่าจะดึงภาย
ธุรกิจเอกชนมาลงทุนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ไทย 

ภายหลังจากนโยบายรัฐดั งกล่าว ประสบ
ความส าเร็จที่ได้ตอบรับจากเกษตรกรที่ เข้าสู่ระบบ
การเกษตรแบบใหม่มากข้ึน ยังไม่วายถึงการศึกษา
ผลกระทบต่อภาคเกษตร รัฐจึงมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนานใหญ่ โดยเฉพาะเขตจังหวัดชายแดนต่างๆ จึง
กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาที่เช่ือมกับ
ต่างประเทศเป็นการลงทุนระหว่างประเทศ เมื่อเป็น
เช่นนั้น รัฐบาลไทยและธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank : ADB) องค์กรผู้สนับสนุน
ทุน และส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency : JICA) องค์กรผู้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ 
เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักเพื่อเช่ือมโยงและ
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ประสานระหว่างประเทศตามความร่วมมือกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub-region 
: GMS) ซึ่งประสงค์จะอ านวยความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่งคนและสินค้าเท่าน้ัน แต่ล าพังสร้างถนนสายเดียว
แล้วทิ้งไว้อย่างนั้น ย่อมไม่เกิดผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่อ
การลงทุน และทัง้ไม่เป็นการตอบสนองการพัฒนาในระยะ
ยาว ผู้สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจขึ้น จึงเป็นการเน้นการส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาประเทศให้เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะ
เช่ือมโยงระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท  โดยดึงภาค
ธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนและสัมปทานใน
โครงการต่างๆ เพื่อหวังการพัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียม
กับนานาประเทศ โดยการกระจายระบบการลงทุนสู่ภาค
การเกษตรกรรม จนภาคนี้ได้รับผลกระทบในการผลิตที่มี
เจตจ านงเป็นฐานป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยคิดว่าจะ
ช่วยกระจายรายได้และสร้างอาชีพในชนบทท้องถิ่นจึงหัน
มาภาคอุตสาหกรรม จนในที่สุด เกิดการละทิ้งพื้นที่
การเกษตรและเกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว
มากขึ้น 

ในผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก จึงพบว่า 

ในด้านคุณลักษณะของเกษตรกร เกษตรจึงตก
อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและการค้าเสรีที่ใกล้ตัวที่สุดแต่
เอื้ อไม่ถึ งนั้ นคือ การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้ า 
(Logistics) และความรวดเร็ว เกษตรกรจึงถูกดึงเข้ามา
เกี่ยวข้องในภาพของผู้ถูกกระท ากล่าวคือ การสร้างระบบ
เหมือนว่าประชาชนและเกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากร แต่กลับไม่ได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งอย่างมากก็ได้รับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
เกษตรกรจึงตกอยู่ในลักษณะที่เป็น “เบี้ยล่าง” ของการ

พัฒนาในรูปแบบดังกล่าว ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เกษตรกรจ านวนมากตกอยู่ในภาวะที่ล าบากในหลาย
ประการด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวทั้งใน
ระยะสั้น ระยะยาวอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่างานวิจัย
หลายช้ินที่สะท้อนถึงการปรับตัวของเกษตรกรในด้าน
ผลกระทบที่ภาคเกษตรต้องคู่กับสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ แต่กลับท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับ
ปัญหาโดยล าพังในภาวะทางภูมิอากาศแลว้ รัฐบาลกลับได้
กระท าซ้ าเข้าไปอีกในลักษณะของผู้หวังดี แต่กลับท าลาย
ความอยู่รอดและการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ในขณะที่แนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรก็ได้มี
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนา
เกษตรในพื้นที่ ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุน
ทางสังคมเพื่อให้ชุมชนสังคมได้พัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
คณะผู้วิจัยเห็นว่าการวิเคราะห์การปรับตัวของ

เกษตรกรส่วนหนึ่งมาจากระบบสังคมโลกที่ มีความ
เช่ือมต่อกัน แต่ในขณะเดียวกันนโยบายรัฐไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน การขนส่ง การ
ท่องเที่ยว หรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนส าคัญและมีนัยต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ในลักษณะของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง แต่
กลับตรงข้ามกับความเป็นที่เกษตรกรและคนในพื้นที่ต้อง
มารับสภาพที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของพวกเขา ก่อให้เกิดปัญหา
และผลกระทบตามมากมาย ซึ่งในบทบาทของรัฐก็ทราบ
เรื่องนี้ดี และเข้าใจว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และการ
ลงทุนท าให้ผู้คนในพื้นที่ได้รับการจ้างงาน ในขณะที่
ผลผลิตทางการเกษตรก็จะได้จ าหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น จึง
เป็นเพียงสิ่งที่รัฐมองการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบ
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เชิงเดี่ยวในด้านเศรษฐกิจจึงก่อให้เกิดผลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ข้างต้น   

สุดท้ายแล้วคนในพื้นที่และเกษตรกรส่วนใหญ่ก็
ยั งคงต้ องการที่ จะให้กิ จกรรม เกษตรที่ ด า เนินอยู่
ต่อไป  แม้แต่ภาครัฐและธุรกิจเอกชนก็มีความเห็นที่
สอดคล้องกันกับว่าจะพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าระหว่าง
ประเทศ ในลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ดี นั่นแสดง
ถืออ านาจและมองข้ามวิถีชีวิตของเกษตรกร จึงขอน า
ข้อเสนอแนะดังนี ้

สภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ มุ ก ด าห า รแ ละ นค ร พน ม ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นด้ า น
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ล้วนมี
ผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว หรือการลงทุนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เป็นผลกระทบโดยตรง  เช่น ด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม และบางอย่างก็เป็นผลกระทบที่
ต่อเนื่องหรือเป็นผลกระทบโดยอ้อม  เช่น  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้  แม้ว่าจะเป็นผลดี
ต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่  แต่ผลเสียที่
เกิดขึ้นต่อสังคม และชุมชนก็มีอยู่   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรมประเพณี  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบที่
จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อ อุตสาหกรรม การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และอื่นๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองมุกดาหาร
และนครพนมมีลักษณะคล้ายคลึงกับพื้นที่อื่น ๆ  ใน
ประเทศไทย ในด้านทรัพยากรที่ถูกน าไปใช้อย่างเข้มข้น   

ดังนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาศึกษาถึง
ปัญหา โดยบทบาทและนโยบายของรัฐในการส่งเสริม การ
พัฒนาต้ องค านึ งสภาพชุมชน ยอมลดบทบาทลง  
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จะต้องร่วมกันพิจารณาและ
ตัดสินอนาคตของตนเองว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น

ในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางสู่ความยั่งยืนจะเป็นเช่นไรนั้น 
ค าตอบอยู่ท่ีพวกเขาเอง 
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กลยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Strategy Marketing Business Local Herbs For Promoting Career  
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บทคัดย่อ 
การศึกษากลยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพรเพื่อ

การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จั งหวัดนครศรีธรรมราช 
ท าการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและแนวทางการพัฒนาการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต 
เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 400 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ านวน 200 คนและไม่เคยใช้ 200 คน 
พบว่าสภาวะตลาด การแข่งขัน และกลยุทธ์การตลาดของ
กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มมีขนาดกลาง จัดตั้งกลุ่มน้อยกว่า 1 ปี 
รายได้  10,000–15,000 บาท คู่แข่งขันคือผู้ผลิตและ
จ าหน่ายภาคเอกชน สภาพการแข่งขันระดับปานกลาง 
แข่งขันด้านคุณภาพ ไม่มีวิธีการจูงใจผู้บริโภค สถานที่
จ าหน่ายคือท่ีท าการชุมชนในท้องที่ที่กลุ่มผู้ผลิตตั้งอยู่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาดใช้แผ่นพับในการประชาสัมพันธ์ ด้าน
กระบวนการผลิต/บริการ กลุ่มผู้ผลิตใช้วิธีการผลิตด้วย
ความช านาญ  
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาด,ธุรกิจสมุนไพร,อาชีพท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 
Strategy marketing business local 

herbs for promoting career Nakhon Si 
Thammarat  Province The study of individual 
factors And the marketing mix The decision 
affects consumer products, herbs and guided 
development of the market makers. Data 
collected from 400 people by segmenting 
consumers who use herbal products and never 
use 200 of 200 people found that market 
conditions, competition and marketing strategies 
of the producers of medium. Less than one year 
group revenues 10,000-15,000 baht competition 
is a manufacturer and distributor of the private 
sector. Competition level Match Quality There is 
no way to attract consumers Available at the 
office of the local community where the 
manufacturer is located. The marketing campaign 
using brochures in public relations. The process / 
service Manufacturer means of production 
expertise.  

 
Key Words : Strategy Marketing, Herbs Business, 
Local Career 
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บทน า 
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมีมากขึ้นตามล าดับ 

สรรพคุณของสมุนไพรได้รับการยอมรับทั้งจากตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มของตลาดสมุนไพรยัง
มีความต้องการอีกมาก (อนุวัฒน์ วัฒนพิชญา,2552)และที่
ส าคัญธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ านวน
มาก แต่ไม่มีการรวมตัวทางธุรกิจหรือการแจ้งแหล่งผลิต
หรือแหล่งจ าหน่ายที่แน่นอนผู้ซื้อหรือผู้ที่มีความประสงค์
จะใช้สมุนไพร ไม่สามารถหาซื้อได้  ต้องสอบถามสถานที่
จ าหน่ายและต้องเดินทางค่อนข้างไกลและใช้เวลาไม่มี
ฐานข้อมูลของธุรกิจ(ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา และคณะ
,2555) ซึ่งท าให้ผู้ซื้อกับผู้ขายติดต่อกันยากเพราะไม่มีข้อมลู
ของซึ่งกันและกัน และจากการที่คนมีการศึกษามากขึ้น ใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น  จึงท าให้อาชีพดั้งเดิมหรือการสืบทอด
อาชีพได้หายไปเน้นการท างานนอกบ้านและการใช้ชีวิตใน
เมืองมากขึ้น ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติและมีผล
ทางการรักษาได้หายไปด้วยจึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาดการสืบทอดและการสร้าง
อาชีพท้องถิ่น และขาดการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร(ดารณี  อ่อนชมจันทร์,2552) 

ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากล
ยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการสร้างอาชีพและการสืบ
ทอดการประกอบอาชีพจ าหน่ายสมุนไพรให้ยงัคงอยู่จากรุน่
สู่รุ่น เพื่อการเพิ่มรายได้และสร้างฐานการผลิต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุน 
ไพรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพร 
เพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดธุรกิจสมุนไพร

เพื่อการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น 
รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยแบบส ารวจ (Survey 
Research) มีการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยการเข้าสังเกตการณ์ ศึกษา และสัมภาษณ์ กลุ่ม
ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ ที่ท าการศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

2. ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของผู้บริโภคในปัจจุบัน และกลุ่มผู้บริโภคที่คาดว่า
จะบริโภคในอนาคต 

3. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ ศึกษาใ ช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามใช้ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคโดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับ
กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแบบ
สัมภาษณ์ซึ่งใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และก่อน
การน าแบบสอบถามออกไปใช้ในการสัมภาษณ์ได้ท าการ
ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โ ด ย ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ขอ ง ค ร อน บั ค 
(Cornbachs’alpha Coefficient) ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามในครั้ งแรกของกลุ่มผู้บริ โภคที่ เคยใ ช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีค่ามากกว่า 0.7 ใน 5 ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาจะน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาท าการ
รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน ามา
ประมวลผล ใช้วิธีวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติ เ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics)แสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
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ประกอบค าอธิบายเชิงเหตุผล ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ
(Percent) วิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลความ
คาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางการตลาด กับปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent 
Samples โดย t-test ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% ท า
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางการตลาด 
กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และรายได้ โดยใช้สถิติ 
One- Way Anova of Variance หรือ F-test ในการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ท าการวิเคราะห์สภาวะ
ตลาด การแข่งขันและ กลยุทธ์ทางการตลาด ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากแบบ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แนวโน้มทางการ
พัฒนาการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่มได้น ามาใช้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนวิธีการแก้ไข
ปัญหา โดยน าเสนอในรูปของความถี่ (Frequency)และ
ร้อยละ (Percentage) ซึ่งการศึกษาขีดความสามารถและ
แนวทางการพัฒนาการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาครั้งน้ี จะใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถามใช้ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคโดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับ
กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแบบ
สัมภาษณ์ซึ่งใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
โดยแบบสอบถามส าหรับผู้บริโภคแบ่งออกเป็น 2 ชุด และ
แต่ละชุดมี 4 ส่วน ดังนี ้

ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริโภคที่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนสถานภาพ ระดับ
การศึกษา มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
ของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้แก่ เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือไม่ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ใช้หรือเคยใช้ วัตถุประสงค์ของ
การซื้อ การรับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เหตุผลที่เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ ช่วงระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่ใช้ต่อ
ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด และความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีต่อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ในด้านของ 6’Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ และด้าน
บุคลากรซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพร โดยแบ่งช่วงระดับความคิดเห็นเป็น 5 ช่วง
แบบต่อเนื่องตามมาตราลิเคิร์ท (Likert scale) โดย
เรียงล าดับ 5 ระดับ ดังน้ี(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548) 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้บริโภคที่ไม่

เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มผู้ผลิต  ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนสถานภาพ ระดับ
การศึกษา มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
ของกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ในด้านของ 6’Ps ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
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บริการ และด้านบุคลากรซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยแบ่งช่วงระดับความคิดเห็นเป็น 
5 ช่วงแบบต่อเนื่องตามมาตราลิเคิร์ท (Likert scale) โดย
เรียงล าดับ 5 ระดับ ดังนี้(ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2548) 

5 หมายถึง ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก 
3 หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย 
1 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อยท่ีสุด 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ชุดที่  3 แบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่ มผู้ ผลิ ต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดโดย
ค าถามจะมีลักษณะเกี่ยวกับ จ านวนสมาชิกกลุ่ม แหล่ง
เงินทุน ระยะเวลาในการก่อตั้งกลุ่ม ลักษณะการด าเนินงาน 
กระบวนการทางการตลาดที่กลุ่มได้ปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ใช้ใน
การด า เนินงาน แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการผลิตรวมถึงการพัฒนากระบวนการทางด้าน
การตลาด ปัญหาที่ประสบจากการด าเนินงาน วิธีการ
แก้ปัญหา และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
กลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก
ภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริ โภคที่ เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 138 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 69.5 และ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี และ 31 – 
40 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.0  และ 28.5 ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลเป็นโสด ถึงร้อยละ 53 และจบ
ปริญญาตรี ร้อยละ 52.5 โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/
เจ้าหน้าที่บริษัท แม่บ้าน/พ่อบ้าน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.5 
30.0 15.0 และ14.0 ตามล าดับ มีระดับรายได้อยู่ในช่วง 
5,001-15,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68  

ผลของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้านความถี่ในการ
ซื้อสินค้าบริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าสมุนไพรทุกสัปดาห์ เป็นจ านวน 124 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61.5 ส่วนผู้แนะน าให้ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร คือ เพื่อน เป็นจ านวน146 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 72.5 ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรต่อครั้งมีมูลค่าต่ ากว่า 1,000 บาท เป็นจ านวน 
132 คน คิดเป็นร้อยละ 53 สถานที่ที่ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นงานแสดงสินค้าเป็นจ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 53 สถานที่ที่ผู้บริโภคต้องการให้
สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรวางจ าหน่าย คือร้านตัวแทน
จ าหน่าย เป็น จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 
ประเภทสมุนไพรที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ เป็นสินค้าประเภท
เครื่องส าอาง จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ผู้บริโภค
รู้จักสินค้าจากงานแสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เป็นจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 เหตุผลในการ
เลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เนื่องจากราคาเหมาะสม เป็นจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.5 กลุ่มผู้บริโภครู้จักสินค้าโดยวิธีการประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุกระจายเสียง เป็นจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.5 กลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการให้ปรับปรุงในด้าน
สถานที่จ าหน่าย เป็นจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
ด้านกระบวนการผู้บริโภคต้องการให้ปรับปรุงในด้านวิธีการ
จัดจ าหน่าย เป็นจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 73 และ
ผู้บริโภคต้องการให้บุคลากรของกลุ่มผู้ผลิตได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่องของการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ของกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ไม่
เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ 
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 135 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 68.5 และ มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 
ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 และ 15 – 20 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลเป็นโสด 
ถึงร้อยละ 64.5 และจบปริญญาตรี  ร้อยละ 44 โดย
ประกอบอาชีพเป็นนักเรียนบริษัท /นักศึกษา อาชีพอิสระ/
ธุรกิจส่วนตัว และพนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท คิดเป็น
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สัดส่วนร้อยละ 26 22 และ17.5 ตามล าดับ มีระดับรายได้
อยู่ในช่วง 5,001-15,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลของการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ไม่
เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่า ผู้บริโภคมีความถี่ในการ
ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกสัปดาห์ จ านวน86 คน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 42 และ ผู้แนะน าให้ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรส่วนใหญ่ คือ เพื่อน จ านวน 152 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ที่มูลค่าต่ ากว่า 1,001 – 1,500 บาท 
ถึงร้อยละ 56 และสถานที่ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถซื้อ
สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า คิดเป็น
ร้อยละ 84.5โดยสถานที่ที่ผู้บริ โภคต้องการให้สินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวางจ าหน่าย คือ ร้านตัวแทนจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ประเภทของสมุนไพร
ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ได้แก่สินค้าประเภทเครื่องส าอาง คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 58 โดยผู้บริโภครู้จักสินค้าผ่านสื่อ
ประเภท โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ33.5 และกลุ่มตัวอย่าง
รู้จักสินค้าจากการส่งเสริมการขายประเภทการโฆษณาทาง
เคเบิลทีวีท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 34.5 เหตุผลในการเลือก
ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ คุณภาพน่าพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 ส าหรับการปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการให้ปรับปรุงในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 39.5 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการให้ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือ กระบวนการการผลิต คิด
เป็นร้อยละ 37.5 ต้องการให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมใน
เรื่องความสะอาดและมาตรฐานการผลิต คิดเป็นร้อยละ 44 
ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ และช่วยรักษา
ชีวิตมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งมนุษย์เราในปัจจุบัน ถูกปลูกฝัง
การรักษาโรคโดยการใช้สารเคมี แทนการดูแลสุขภาพด้วย
ยาสมุนไพร ท าให้ปัจจุบันจึงเกิดโรคตามมามากมายจาก
การรักษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาลี บรรจบ 

และ ประเวศ  วะสี.(2557). การศึกษาทฤษฎีใหม่ทาง
การแพทย์. พบว่าสมุนไพรเป็นสิ่งใกล้ตัวและใช้เป็นยา
รักษาโรคมาช้านาน แต่ในช่วงเวลาหนึ่งระบบการแพทย์
และสาธารณสุขของรัฐได้มองข้ามคุณค่าของสมุนไพร ท า
ให้สมุนไพรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
ดังนั้นรัฐจึงมีนโยบายเร่งรัดให้ประเทศชาติพึ่งตนเองในด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น โดยมีโครงการฟื้นฟูพัฒนาการใช้
สมุนไพรอย่างแพร่หลาย ขณะที่สารเคมีที่ใช้เป็นยารักษา
โรคในระบบการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันที่สั่งซื้อ
จากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ และอาจประสบ
ปัญหาขาดแคลนในอนาคต นอกจากนั้นสมุนไพรยังใช้เป็น
แหล่งวัตถุดิบของยาใหม่ที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
ต้องการ 
 
ด้านราคา 
 การส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
จัดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีความส าคัญเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ภายในประเทศมีมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาขอ
ทรงยศ  ค าชัย.(2554). ได้ศึกษาเรื่อง ผลการรวมกลุ่มของ
หมอพื้นบ้านต่อการให้บริการด้านสุขภาพ )พบว่า มีการ
แสดงราคาและประเภทการให้บริการอย่างชัดเจน มีการ
อ านวยความสะดวกในการจองและการช าระเงินรวมทั้งมี
การให้ค าแนะน าและข้อมูลข่าวสารต่างเกี่ยวกับการแพทย์
ทางเลือกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 สมุนไพรในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในสังคมมาก 
และได้รับความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และคุณภาพของ
สมุนไพรอย่างมาก เพราะในปัจจุบันสมุนไพรช่วยรักษาโรค
ต่าง ๆ สมุนไพรยังมีการส่งออกในต่าง ๆ ประเทศอีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนิเทศก์  ไชยกุล.(2556). 
ศักยภาพของชุมชนกับการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น :กรณีศึกษาชุมชนต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่. พบว่าความนิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลกโดยตลาด
ผลิตภัณฑ์สมนุไพรมอีัตราการขยายตัวในแต่ละปีเฉลีย่ไม่ต่ า
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กว่าร้อยละ 20 แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่า
สวนทางกับสินค้าประเภทอื่น ๆ จากความนิยมผลิตภัณฑ์
สมุนไพรท าให้ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นธุรกิจที่
สร้างรายได้อย่างมหาศาล และเป็นธุรกิจที่ตลาดยังเปิด
กว้างในการลงทุนและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พึ่งพิงตลาดในประเทศเป็นหลัก ไม่ว่า
จะเป็นยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพร 
เครื่องส าอางจากสมุนไพร และเครื่องดื่มจากสมุนไพร แต่
ผลิตภัณฑ์ที่จะยังเตบิโตต่อไปได้นั้นมเีงื่อนไขว่าราคาจะตอ้ง
อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคมีความ
เช่ือถือในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ดังนั้นแนวโน้มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตใน
ประเทศโดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของ
ส่วนราชการน่าจะมีแนวโน้มที่ดีรวมถึงการส่งออกสมุนไพร
และสารสกัดจากสมุนไพร 
 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญปัจจัยด้านนี้ระดับมาก และปัจจัยย่อยที่ให้
ความส าคัญมาก 3 อันดับแรกได้แก่ มีพนักงานขาย
ให้บริการ รองลงมาคือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น การลด
ราคา มีของแถม เป็นต้น และมีเอกสารแนะน า ผลิตภัณฑ์
และประโยชน์ของสมุนไพร และมีการจัดประชุมให้ความรู้
เกี่ยวกับ สมุนไพร แก่ ลูกค้า โดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาพาณี   ศิริสะอาดและปริยา ตันติพัฒนา
นันท์.(2552). ศึกษาเรื่องการใช้และความพึงพอใจในการใช้
ยา  และยาแผนโบราณ ท่ีมีจ าหน่าย จ่ายหรือแจกสมุนไพร
ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่อง การส่งเสริม
การขาย เช่น การลดราคา และมีของแถม  
 
ข้อค้นพบจางานวิจัย 

ธุรกิจสมุนไพรในภาคเอกชนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
พัฒนาคุณภาพการผลิต การส่งเสริมการตลาดทั้งใน
ประ เทศและนอกประ เ ทศ  ตลอดจนกา รพัฒน า
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ต่างก าลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
ปัญหาที่กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ก าลังประสบคือปัญหาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ไม่
ว่าจะเป็นในด้านของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึง่ส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา การ
บรรจุภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภคเมื่อ
ต้องการซื้อ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
ผู้บริโภคหันมายอมรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น ตลอดจนยังประสบปัญหาใน
เรื่องของสินค้าและกระบวนการผลิตที่ ไม่มีคุณภาพ 
นอกจากน้ีคุณภาพของผลผลิตต่ ากว่ามาตรฐาน ไม่มีตลาด
รองรับอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้าสมัย 
ขาดเงินทุนในการลงทุน ต้นทุนการผลิตที่ เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องมาจากการปรับราคาน้ ามันเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้
รายได้ของกลุ่มสมาชิกไม่แน่นอน ท าให้สมาชิกหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนกว่า 

การวิ เคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เบื้องต้นพบว่าโดยภาพรวมแล้วธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรยัง
ไม่อยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตและ
จ าหน่ายโดยกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้ผลิตสินค้า จะเป็นที่
ยอมรับของตลาดและผู้บริโภค เนื่องจากมีปัญหาในเรื่อง
ความแตกต่างในด้านบรรจุภัณฑ์  กระบวนการผลิต 
คุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษา 
โดยน าผลการศึกษาที่ได้รับจากข้อมูลดังกล่าวมาท าการ
วิเคราะห์เพื่อหาช่องว่างระหว่างแนวคิดในการบริหารด้าน
การตลาดของกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในการน าข้อมูลไปพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพของ
สินค้า 

ซึ่งการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภคและกลุ่มผู้บริโภคที่
คาดว่าจะบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท าการศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปัจจุบันและกลุ่ม
ผู้บริโภคที่คาดว่าจะบริโภคในอนาคต และแนวทางการ
พัฒนาการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาวะตลาด การแข่งขัน และกลยุทธ์
ทางการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต ในพื้นที่ ผลการศึกษาสรุปได้
ดังต่อไปนี้ กลุ่มผู้ผลิต ส่วนใหญ่มีขนาดกลาง ท าเลที่ตั้ง
กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่มีสถานที่จ าหน่ายอยู่ภายนอกบริเวณ
แหล่งชุมชน มีการด าเนินการจัดตั้งกลุ่มมาน้อยกว่า 1 ปี
รายได้สุทธิต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000–15,000 บาท คู่
แข่งขันที่ส าคัญคือกลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายภาคเอกชน 
สภาพการแข่งขันกลุ่มผู้ผลิตเห็นว่าสภาพการแข่งขันใน
ปัจจุบันจัดว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง รูปแบบการแข่งขัน
ส่วนใหญ่มีการแข่งขันกันในด้านคุณภาพ กลุ่มผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีการจูงใจผู้บริโภค ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายอยู่ภายในแหล่งชุมชน สามารถเดินทางไปมา
สะดวก และสามารถมองเห็นได้ง่าย นอกจากนั้นสถานท่ีจัด
จ าหน่ายโดยรวมแล้วจะเป็นศาลาอเนกประสงค์ หรือท่ีท า
การชุมชนในท้องที่ที่กลุ่มผู้ผลิตตั้งอยู่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ตส่ วน ใหญ่ ใ ช้แผ่ นพับ ในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า เนื่องจากว่าเป็นการลงทุนต่ า และ
ลูกค้าสามารถเก็บไว้เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือ
บริการอ่ืน ๆ ในอนาคต ด้านกระบวนการผลิต/บริการ 
กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้วิธีการผลิตด้วยความช านาญของ
สมาชิก เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าภายในท้องถิ่น ดังนั้น
สมาชิกในท้องถิ่นจะมีความรู้และความช านาญในเรื่องของ
สินค้าเป็นอย่างดี  

การส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังใน
การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง
เสนอให้กลุ่มผู้ผลิตท าการปรับปรุงด้านราคา เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาทและต้องการ
ให้มีร้านค้าหรือตัวแทนจ าหน่ายภายในเขตเมือง ด้านการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของภาครัฐ
แนวโน้มการแข่งขันเน้นหนักในด้านคุณภาพส่วนกลยุทธ์ใน
การด าเนินการที่ผู้ประกอบการใช้ ด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ พบว่า ในการจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ใช้เป็นการ
จ าหน่ายสินค้าหลากหลาย หลายประเภท หลายชนิด และ
หลายสรรพคุณส าหรับให้ผู้บริโภคได้สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกับตนเอง ด้านราคา กลุ่มผู้ผลิตใช้กลยุทธ์ในการ
ก าหนดราคาโดยดูราคาตลาดของสินค้าแต่ละประเภทเป็น
ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพในการตัดสินใจซื้อ 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงในความกรุณาจาก

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี โภชากรณ์  คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดีท้ังสามฝ่าย  ผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือแนะน า 
ตรวจสอบเครื่องมือ ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่
อนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้  

ขอขอบคุณบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราชที่ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดท า ท าให้
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและมีความสมบูรณ์มาก
ที่สุด 

ขอกราบขอบคุณบิดา มารดาและครอบครัว
คณะผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นแรงใจในการจัดท าท่ีดีเสมอมาและ
รอคอยความส าเร็จด้วยกัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม โดยสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง 366 คน และสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข่าวส าคัญ 12 คน เพื่อศึกษาสภาพการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการให้รหัสที่มีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีฐานราก พบว่า 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2 ประเภท คือ (1) 
กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะ (2) กฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป การบังคับใช้กฎหมายคือ (1) 
การไกล่เกลี่ย (2) ปรับและแจ้งความร้องทุกข์ (3) การออก
ค าสั่งทางปกครอง 2) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายคือ (1) 
ความล้าสมัยและไม่เป็นเอกภาพของกฎหมาย (2) การ
ปฏิบัติมีหลายขั้นตอนไม่ทันเวลา (3) รัฐไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย (4) ความเช่ือและค่านิยมของชาวบ้าน 5) บริบท
ของหน่วยงานและการบริหารจัดการไม่เอื้อต่อการบังคับใช้
กฎหมาย 3) แนวทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมต้อง
อาศัยหลักการพูดคุย ท าความเข้าใจและด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ปรึกษาหารือกับอัยการและศาลปกครอง
เพื่อท่ีจะป้องกันความขัดแย้งและถูกฟ้องร้องจากประชาชน 

 
ค าส าคัญ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม, การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ABSTRACT 
This research was a mixed methodology 

using interviews, 366 Sampling and 12 key -
informants to study the enforcement of the 
environment law of the local administrative 
organizations. The findings revealed that, 1) The 
local administrative organization practiced 2 types 
of law which were (1) the law that specify the 
authority, (2) the general environmental law, and 
enforce the law by (1) interceding, (2) enforcing 
by fining, and litigating , (3) ordering the 
contractor. 2) Problems in the enforcement of 
law including (1) the outdate and diversity of the 
law, (2) the overlap of the procedures which 
waste of time, (3) the official neglect the law, (4)  
customs and values of people, (5) context and 
administration of organization. 3) The suggested 
resolutions to enforce the environmental law are 
to communicate and build up the understanding, 
and to cooperate with the attorney and 
administrative court to avoid the conflicts and 
impeachment from the people.  
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บทน า 

       ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชนเมือง
และชนบทเพราะปัจจุบันต่างก็มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นส่งผลใหท้รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มถูกบกุ
รุกท าลาย เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญก็คือปัญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเสียอันตรายต่างๆที่เกิดจากชุมชน
ซึ่งยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ (กอบกุล 
รายะนาคร, 2547) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550)โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ การสงวน
บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและก าจัดมลพิษ นโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540–2559 
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะยาว โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้มีการจัดการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมและใ ช้มาตรการทางกฎหมาย เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็น
กฎหมายแม่บทและกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีก่ าหนดหน้าท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่
ก็ยังมีจุดอ่อนที่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมยังเป็นแบบ
แยกส่วน โดยกลไกกฎหมายของรัฐได้แยกชุมชนออกจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (บุญรับ ศักดิ์มณี, 
2546) ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลน 
ด้านบุคลากร หลักวิชาการ และข้อจ ากัด ที่จะปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด คือ (1) การขาดความเป็น
เอกภาพทางกฎหมาย (2) การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนที่มีลักษณะแยกส่วน (3) เนื้อหาของกฎหมายมุ่งไป
ในทางแก้ไขปัญหาและการเยียวยาชดใช้ค่าเสี ยหาย
มากกว่าการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะ
ต่างคนต่างท า ในขณะที่การบังคับใช้กฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและความไม่ชัดเจนในการ

ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน แต่ขณะเดียวกัน
ท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เช่น จังหวัดขอนแก่นกลับมีความ
เจริญทางวัตถุสิ่งก่อสร้างเกิดมากขึ้น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ก็นับวันแต่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าของเจ้าพนักงานที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา   
         จากข้อมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
น าเสนอมาแล้วข้างต้น จึงเห็นว่าน่าจะได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้   

 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) เพื่อหาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น       

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
         การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การศึกษา
เชิงปริมาณได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการส ารวจ 
และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส่วนการศึกษาเชิง
คุณภาพได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนกันให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน ามาศึกษาในภาพรวมทั้งหมด 
(holistic perspective)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เชิงปริมาณได้แก่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น 
ต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนิติกร จ านวน 675 คน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ขนาด 1) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น 2) เทศบาล
เมือง 3) เทศบาลต าบล และ 4) องค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มตัวอย่างได้ท าการสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
Random Sampling) จ านวน 366 คน กลุ่มตัวอย่างเชิง
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คุณภาพ ได้เลือกผู้ให้ข่าวส าคัญ (Key-Informants) จาก
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลาเทศบาลต าบลกุด
น้ าใสและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนเมืองมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากสิ่งก่อสร้างและขยะ
มูลฝอย จ านวน 12 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ใช้เวลา 1 ปี จาก เดือน มกราคม 2555 
ถึง ธันวาคม 2555 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ น ามาก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วสรุปเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ 
(Guideline Interview) ลงภาคสนามเก็บข้อมูลเชิงลึกกับ
ผู้ให้ข่าวส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จริงและอยู่ในสถานการณ์จริง 
ในระหว่าง เดือน มกราคม 2556 ถึงพฤษภาคม 2556 

  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เ ชิงพรรณนาและ
วิ เคราะห์ เ ชิงเนื้อหา  โดยวิธีการให้รหัส  (coding)  ที่
วางรากฐานโดยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory  
Approach) (Strauss and Corbin,1990) การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีแบบสามเส้า (Triangulation) 
(สุภางค์ จันทวานิช,2551) การวิเคราะห์ตีความและให้
ความหมาย (analysis and interpretation) ใช้วิธีวิทยา
ของปรากฏการณ์นิยม(Phenomenology) เพื่อตีความ
และท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์อย่างรอบด้านและลุ่ม
ลึก (เบญจา ยอดด าเนิน-แอ๊ตติกจ์และกาญจนา ตั้งชลทิพย์, 
2552 )  
สรุปผลการวิจัย      
        1. พื้นที่ศึกษา จังหวัดขอนแก่นแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 26 อ าเภอ198 ต าบล 2,331หมู่บ้าน และ 389 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง ได้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาลต าบล 66 แห่งและองค์การ
บริหารส่วนต าบล157แห่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจ านวน 95 แห่งคิดเป็นร้อยละ
77.9 อยู่นอกเขตอ าเภอเมืองจ านวน 27 แห่งร้อยละ 22.1 
หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยมี พนักงานสิ่งแวดล้อม 
(เก็บขยะตามหมู่บ้าน) จ านวน 85 แห่งร้อยละ 69.67 ไม่มี

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 37แห่งหรือร้อยละ 
30.32 โดยมีหน่วยงานท่ีด าเนินการแทน คือ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานหรือกองที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม คือ กองช่าง 
ส่วนงานโยธา และงานเกษตร 
        2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ขนาดมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 2 ประเภท คือ 1) กฎหมายที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ ได้แก่ พ.ร.บ.
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และ พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ 2) กฎหมายที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยทั่วๆ ไปให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติตาม เ ช่น รั ฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 67 วรรค
สอง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ขนาดนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ด้ านสิ่ งแวดล้อมตาม
กฎหมายเฉพาะของตนเองแล้ว ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่นๆ คือ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นหลักซึ่ง
ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท 
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใช้บังคับในเขตปกครองของตนเอง ยกเว้นเทศบาล
นครขอนแก่น ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ด้วย การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ขนาด สามารถกระท าได้ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของชุมชนใน
เขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหา
ในเรื่องใด 
       3. การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทั้งทาง
แพ่ง ทางอาญาและวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง ตาม
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดการกระท าที่ละเมิดกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมในกรณีต่างๆ โดยรวมแล้วองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะด าเนินการดังนี้ (1) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจะใช้
วิธีการไกล่เกลี่ยขอความร่วมมือ อาศัยหลักการพูดคุยกัน
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยังไม่มีปัญหาที่ร้ายแรงนัก (2) 
เทศบาลต าบล 23 แห่ง (ร้อยละ 29) มีการบังคับใช้
กฎหมายในทางแพ่ งกับผู้ กระท าความผิด เกี่ ย วกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่ละเมิด
ข้อบัญญัติ โดยการ เปรี ยบ เทียบปรับ  หรื อการ เก็บ
ค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ ส่วนเทศบาลต าบลอีก 66 
แหง่ (ร้อยละ 71) จะด าเนินการโดยเป็นคนกลางในการไกล่
เกลี่ยคู่ขัดแย้งคือชุมชนกับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมให้
ตรงลงกัน โดยส่งเจ้าหน้าท่ีและนิติกรออกไปด าเนินการ (3) 
เทศบาลเมืองมีการบังคับใช้กฎหมายทางอาญา โดยการ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจจ านวน 1คดี ส่วน
เทศบาลนครขอนแก่น มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เช่น การเปรียบเทียบปรับ การ
แจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้จับกุมผู้กระท าผิด และการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองโดยการสั่งให้รื้อถอนอาคาร
สิ่งก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย ประเด็นส าคัญก็คือ การบังคับใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือด าเนินการ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535  ส่วนการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีอ านาจด าเนินการ แต่จะขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานควบคุมมลพิษให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบ
ด้วย (4) กรณีความผิดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ความด าเนินคดีทางอาญา จะเป็นกรณีผู้กระท าผิดในเรื่อง 
การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล และของเสียในที่สาธารณะ (5) 
การออกค าสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 โดยออกค าสั่งให้เอกชนระงับการ
ก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 หรือการ
สั่งให้หยุดกิจการเพราะขาดเอกสารใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535  
        4. ปัญหาและอุปสรรคการบั ง คับใ ช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม   
               1)  ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ข้ อ บั ง คั บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมขาดเอกภาพและมีช่องว่างทางกฎหมาย (1) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 67 วรรค สองที่ก าหนดให้สถานประกอบการหรือ
โรงงานต่างๆท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) แต่
ผู้ประกอบการอ้างว่าได้สร้างขึ้นก่อนปี 2550 ที่รัฐธรรมนูญ
จะประกาศใช้ จึงไม่ได้กระท ากระบวนการประชาพิจารณ์
จากชาวบ้านหรือผู้มีส่ วนได้ เสีย องค์กรอิสระ และ
นักวิชาการ ท าให้ เกิดค าถามจากประชาชนที่ ได้ รับ
ผลกระทบน าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครอง (2) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตการก่อสร้างตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แต่กฎหมายฉบับนี้ก็
ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการประชาพิจารณ์จากชาวบ้านหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียก่อนมีการก่อสรา้งโครงการต่างๆดังนั้นหากไม่
อนุมัติก็อาจจะถูกฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (3) พ.ร.บ.สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาในการ
ด า เนินการ คือ  เวลาที่ต้ องการด า เนินโครงการขอ
งบประมาณ ต้องรอการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งใช้
เวลานานไม่ทันต่อการด าเนิน เช่น การสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรก่อนถึงฤดูฝนกว่าจะอนุมัติก็ผ่านฤดูฝนไปแล้ว 
(4) พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542  รัฐได้กระจายให้แต่งานด้านต่างๆ ส่วนบุคคล
และงบประมาณที่บอกว่าจะให้องค์กรส่วนท้องถิ่นบริหาร
จัดการ 35% ตั้งแต่ปี 2542 แต่ได้รับเพียง 20% (5) พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปัญหาในการด าเนินการคือ
การเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านและการสื่อสารด้านสาธารณสุข 
ชาวบ้านยังขาดความรู้เรื่องการป้องกันและการสาธารณสุข 
ส่วนใหญ่ยังคงมีความเ ช่ือและค่านิยมเ ดิม เช่น การ
รับประทานอาหารไม่สุก เชื่อโชคลาง  
          ประ เ ด็ นที่ น่ า ส น ใจ คื อ ก า ร ออกค า สั่ ง ต า ม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
โดยออกค าสั่งให้เอกชนระงับการก่อสร้างตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 หรือการสั่งให้หยุดกิจการเพราะ
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ขาดเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มี
ผลกระทบต่อเทศบาลคือ นายกเทศมนตรีถูกเอกชนโต้แย้ง
โดยการฟ้องศาลปกครองซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณา
ของศาลฎีกา 
         2) ปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (1) ด้านงบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ ากัดด้านงบประมาณ
ในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (2) การขาดแคลนที่ดิน
ส าหรับใช้เป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม (3) ด้าน
ความร่วมมือจากชุมชน พบว่าประชาชนที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการต่อต้านระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดจิตส านึก ขาดความ
เข้าใจและทัศนคติที่ต่อการก าจัดขยะมูลฝอย (4) ด้าน
บุคลากรยังขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรู้ความ
ช านาญด้านสิ่งแวดล้อม (5) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
พบว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออ านวยต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
       5. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อาศัยหลักการคุยกันก่อน ดังที่
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลโคกสี กล่าวว่า (สัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 12 พฤษภาคม 2555)  
 “ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะให้ชุมชนคุยกันก่อน โดยมี
เทศบาลเป็นคนกลางในการพูดคุยนั้น และเมื่อพบว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งผิดก็ให้ปรับปรุงให้ถูกตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข ปี 
2535 เข้ามาเป็นตัวช้ีวัด เช่น การส่งกลิ่นหรือ มลพิษทาง
กลิ่น ก็จะมีการใช้ อีเอ็ม เข้ามาปรับก่อน ก่อนจะน าไป
ปล่อยท้ิง หรือไม่ก็ย้ายฟาร์ม ให้ออกห่างจากชุมชน โดย
ส่วนมากทางต าบลจะไม่มีการใช้กฎหมายเข้ามาด าเนินการ
ในการปฏิบัติงาน แต่ยังมีการพิจารณาอยู่ว่า ถ้ามีความผิด
จริงๆ เราถึงจะใช้หลักกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง  แต่
ส่วนมากจะไม่จบเรื่องที่กฎหมาย แต่จะจบอยู่ที่การคุยกัน
มากกว่า โดย พ .ร .บ. ต่างๆที่กล่าวมาเป็นเพียงเรื่อง
ประกอบในการปฏิบัติงาน” 

ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น 
ชุมชนเริ่มท าการต่อต้านการปล่อยน้ าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม และการก ากัดขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงควรมีแนวทางแก้ปัญหาโดยการ

ท าข้อตกลง (MOU) กับส านักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น 
ในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายหลายๆอย่างที่
ทางเทศบาลไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะแนะน าให้ไปที่ส านัก
อัยการจังหวัด เพื่อให้ไปไกล่เกลี่ย ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
ส่ งผลกระทบต่อระบบนิ เ วศ สั งคม เศรษฐกิจและ
สาธารณชนในวงกว้าง และแนวโน้มคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
น่าจะมีการฟ้องร้องกันกันมากขึ้น ในอนาคตการแก้ปัญหา
สิ่ งแวดล้อมโดยการใ ช้กฎหมายนั้นหากเ ข้าใจและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบก็จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
การอภิปรายผล  

ผลการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภทนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนด
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกขนาดได้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ คือ พ.ร.บ.การ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 เป็นหลัก ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทมีฐานะเป็นเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 38/
หน้า 27/5 เมษายน 2535 มาตรา 4) มีอ านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับในเขตปกครองของตนเอง พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น เฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลไม่รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 80 
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มาตรา 4) มีเพียง
เทศบาลนครขอนแก่นเท่านั้นที่มีการใช้กฎหมายนี้อย่าง
จริงจัง นอกนั้นยังไม่ค่อยได้บังคับใช้เพราะเห็นว่าไม่
เกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่มีกรณีเกิดขึ้นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตนเอง 
         สภาพการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดการกระท าที่
ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในกรณีต่างๆ โดยภาพรวม
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะด าเนินการโดย
การไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็กคือ องค์การบริหารส่วนต าบล จะใช้วิธีการขอความ
ร่วมมืออาศัยหลักการคุยกันก่อน จากผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

168

ยังไม่มีปัญหาที่ร้ายแรงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ 2 ฉบับ 
คือ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ .ศ . 2535 ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีอ านาจด าเนินการแต่จะขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานควบคุมมลพิษให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบ
ด้วย (กอบกุล รายะนาคร, 2547,นิวัติ เรืองพานิช. (2546) 
 
ข้อเสนอแนะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรลักษณะ
พิเศษมีภารกิจในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีไว้ไม่ชัดเจน ท าให้ขาดกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
ท าให้ผู้บริหารไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เด็ดขาดกับผู้กระท าการละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมจึงเห็นควรที่
จะมีการศึกษาถึงประเด็นดังต่อไปนี้คือ(1) การสร้างองค์
ความรู้ให้ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง (2) การศึกษาประวัติของชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชนรู้ถึงรากเหง้าตนเองเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รอดพ้นจากทุนสา
มานท์ (3) บทบาทของภาคประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมาย  
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การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 
Law Enforcement for Protection of Marine Fishery Employee’s Rights in Songkhla Province. 

 

กรรณภัทร ชิตวงศ์ (Kannaphat Chittawong)* 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ สงขลา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้

แรงงานภาคประมงทะเล ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาค
ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพจากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ด้านการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมง
ทะเล มีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
พ.ศ. 2557 เพียงฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างภาค
ประมงทะเล แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ทดแทนกรณีลูกจ้าง
ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างานแต่อย่างใด ซึ่งท า
ให้ลูกจ้างยังขาดมาตรการ กลไกภาครัฐในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่มี
ความมั่นคงและขาดหลักประกันในชีวิตดังเช่นลูกจ้างทั่วไป 
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อ
สร้างกลไกและมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการต่าง ๆ ของลูกจ้างที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและเทียบเคียงกับแรงงานในกิจการประเภท
อื่น อันจะส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้คนมารับจ้างเป็นแรงงาน
ในกิจการประมงทะเลมากขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป  

ค าส าคัญ : กฎหมาย ลูกจ้างภาคประมงทะเล จังหวัดสงขลา 
 

Abstract 
This research aims at studying the 

problem and obstacle of labor in the fishery sector 
in terms of law enforcement in order to protect 
the marine fishery employee’s Rights in Songkhla 

province.  It should be noted that this research is 
qualitative research since it is based on a 
supportive from documents, also requires the 
conduction of field research such as interviews 
with stakeholders who directly involved in this 
topic. According to this study, In terms of 
Protection of Marine Fishery Employee’s Rights, 
this research shows that the ministerial regulations 
of the protection of workers in sea fishing B.E. 2557 
is only legal instrument that protect the rights of 
workers in fishery sector. Nevertheless, it avoids 
mentioning the compensation when there is 
accident occurs. Therefore, the marine fishery 
employee needs particular protection from state’s 
mechanisms. It is important to note that the 
improvement of law is required. For example, 
amendment labor protections act in terms of 
enhancing the conditions of work and life of 
marine fishery employees in a long term. 

Key words : Law,  Marine Fishery Employee, 
Songkhla province 
 

บทน า 
ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดม

สมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล จากลักษณะภูมิประเทศที่มี
พื้นที่ติดชายฝั่ง 23 จังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมี
ความยาวของพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 2,600 กิโลเมตร จึงท าให้
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เกิดการประกอบธุรกิจการประมงทะเลมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของทวีปเอเชีย มีเรือประมงทั้งที่จดทะเบียนและไม่จด
ทะเบียนประมาณ 54,973 ล า (กรมประมง, 2555) ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลอีกเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น 
โรงงานแปรรูปสัตว์ น้ าทะเลประมาณ 3,200 โรงงาน 
โรงงานผลิตน้ าแข็งมากกว่า 200 โรง ส่งผลให้มีผลผลิตมวล
รวมในสาขาประมงมีมูลค่าสูงถึง 980.9 พันล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.87 ของผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มี
ความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจประมง คือ มีลูกจ้างที่
ท างานบนเรือประมง 

แรงงานประมงทะเลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและ
ส าคัญยิ่งในการท าประมงทะเล แต่ในขณะเดียวกัน อาชีพ
ประมงมีความยากล าบากและมีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
สภาพการท างานในช่วงออกทะเลไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
การท างานที่แน่นอน ไม่ได้ก าหนดเวลาการท างาน เวลาพัก
และวันหยุด (อังคณา กมลเพ็ชร์, 2557) มีแต่ธรรมเนียมใน
การท างานตามสภาพที่เกิดขึ้นในลักษณะท างานไปพักไป มี
โอกาสประสบอันตรายและเสี่ยงภัยหลายประเภท เช่น 
ประสบอันตรายจากการใช้เครื่องมือประมง การเจ็บป่วยจาก
การตรากตร าท างานในทะเล ภัยจากธรรมชาติ เรืออับปาง 
รุกล้ าน่านน้ า เป็นต้น (สุดาสิริ วศวงศ์, 2539) ส่วนอัตรา
ค่าจ้างได้จากส่วนแบ่งตามมูลค่าของสัตว์น้ าที่จับได้ซึ่งก็ไม่
แน่นอน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการและการ
ให้ความคุ้มแรงงานในอาชีพนี้ยังขาดมาตรการ กลไกจาก
ภาครัฐในการให้ความคุ้มครองสภาพการท างาน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ท าให้ลูกจ้างภาค
ประมงทะเลขาดหลักประกันและความมั่นคงในการท างาน
ดังเช่นลูกจ้างทั่วไปตามกฎหมายแรงงานและตามมาตรฐาน
แรงงานสากล (อนุสรณ์ อินบุตร, 2553) 

จังหวัดสงขลามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เรือประมง
จ านวนมากหมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าจาก
การประมง ในปี 2555 มีปริมาณผลผลิตจากการประมง 
88,047 ,774 กิโลกรัม มูลค่า 2 ,022,560,188 บาท 
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา) มีแพปลาของเอกชน

ประมาณ 25 แพปลา ตั้งอยู่ตลอดแนวทะเลสาบสงขลา จาก
การสรุปผลส ารวจปี 2553 พบว่า จังหวัดสงขลามีการ
ครอบครองเรือประมงมากที่สุด (กรมประมง : 2555) ดังนั้น 
จึงมีการใช้แรงงานภาคประมงภาคประมงเป็นจ านวนมาก
และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งบนเรือและส่วนของการ
คัดแยก จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ลูกจ้างไม่ได้การคุ้มครอง
ตามกฎหมายแรงงานอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างที่
ท างานบนเรือประมงนอกน่านน้ า เมื่อเรือกลับเข้าฝั่งลูกจ้าง
ส่วนใหญ่ไม่อยากหวนคืนกลับมาท างานอีกครั้งส่งผลให้เกิด
การขาดแคลนแรงงานภาคประมงอย่างต่อเนื่อง 

จากสภาพการท างานภาคประมงทะเลดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่าลูกจ้างประมงทะเลยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ซึ่งเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของลูกจ้าง
ดังเช่นลูกจ้างทั่วไป ประการส าคัญ มีข้อจ ากัดของกลไก
ภาครัฐในเรื่องการตรวจตราสภาพการท างานบนเรือประมง 
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงใน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการประมง การบูรณาการ
ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งหาค าตอบสอง
ประการ คือ สภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาคประมง
ทะเลจังหวัดสงขลาเป็นเช่นไร และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลครอบคลุมทั่วถึง
หรือไม่ เพียงใด ค าตอบที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสภาพปัญหาการใช้แรงงาน
ภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา และเป็นข้อมูลส าคัญใน
การวางแผน การด า เนินนโยบายของทั้ งภาครัฐและ
ผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้
ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้างในกิจการประมงทะเลตามกฎหมาย
ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาค
ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 
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2. เพื่อศึกษาการบั งคับใช้กฎหมายเพื่ อการ
คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัด
สงขลา 

 
วิธีการวิจัย 

วิจัยนี้ เป็นการวิจัยเ ชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ เอกสารทางราชการและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศรวมถึงเอกสารรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานภาคประมงทะเล 

2) วิจัยภาคสนาม โดยการสนทนากลุ่มจากผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการประมงและลูกจ้างและ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้ารัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูล/ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบาย/
มาตรการทางกฎหมายและสภาพการใช้แรงงานภาคประมง
ทะเล 

3) น าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
ทบทวน แปลความหมาย ตีความ จัดประเด็น เรียบเรียง
เนื้อหา และน าเสนอเนื้อหาโดยวิธีพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการท าประมง
ทะเลในประเทศไทยมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1) การท าประมงในน่านน้ า เป็นการท าประมงใน
เขตน่านน้ าไทยที่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล (22.2 
กิโลเมตร) รวมทั้งการท าประมงพื้นบ้าน จะออกจับปลาค้าง
คืนในทะเลเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-5 วัน จึงจะกลับเข้าฝั่ง 
ลูกเรือส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่ การท าประมงลักษณะนี้ ไม่
ค่อยมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ใช้แรงงานประมง 
 2) การท าประมงนอกน่านน้ า เป็นการท าการ
ประมงที่ห่างจากชายฝั่งไทยเกิน 12 ไมล์ทะเล หรือการท า

ประมงในเขตน่านน้ าของประเทศอื่นรวมทั้งท าการประมงใน
น่านน้ าสากลหรือทะเลหลวง (High Sea) การท าประมง
ประเภทน้ีใช้เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์
และเครื่องมือในการจับปลาที่ทันสมัย เรือแต่ละล าจะมี
ลูกเรือประมาณ 20-40 คน ออกเรือแต่ละเที่ยวตั้งแต่ 6 
เดือน-2 ปี สภาพการท างานบนเรือแตกต่างจากลูกจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่นท่ีไม่อาจก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ว่า
จะเป็นวัน เวลาท างาน วันหยุดหรือเวลาพัก เมื่อเจ็บป่วยจาก
การตรากตร าท างานหรือเกิดอุบัติเหตุจากการท างานก็รักษา
ด้วยยาสามัญประจ าเรือเท่าที่มีอยู่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่อาจ
ตรวจตราการท างานได้จึงเป็นเหตุน าไปสู่การบังคับใช้
แรงงานในบางส่วน ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นต่างด้าวสัญชาติ
กัมพูชาและเมียนมาร์ 
 3) ด้านกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง
ภาคประมงทะเล พบว่า เนื่องจากสภาพและลักษณะการ
ท างานบนเรือแตกต่างจากงานทั่วไป ไม่อาจน ากฎหมายที่ใช้
บังคับเพื่อคุ้มครองการท างาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของลูกจ้างทั่วไปได้ มีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ.2557 ออกตามความในมาตรา 22 
ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เพียงฉบับเดียวท่ีบัญญัติการคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ 
ส่วนมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor 
Organization: ILO) ฉบับที่ 188 (C188) ให้ความคุ้มครอง
แรงงานประมง  

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาได้น าเอาอนุสัญญา (Convention) 
และข้อเสนอแนะ (Recommendations) มาปรับปรุง
กฎหมายแรงงานหลายมาตรา แม้ว่าในขณะที่กฎกระทรวงฯ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น ประเทศไทย
ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 188 ก็ตาม แต่เพื่อเป็น
การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเป็นนโยบายส าคัญและเร่งด่วน
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงได้น าเอาสาระ
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เกือบทั้งหมดของอนุสัญญาฯ มาบัญญัติไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับน้ี  

วิ เคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลกับอนุสัญญาฉบับที่ 188 
สรุปได้ดังนี ้
 1) สัญญาจ้างแรงงาน ทั้งกฎกระทรวงฯ และ
อนุสัญญาฯ ได้ก าหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2) อายุขั้นต่ าในการจ้างแรงงาน อนุสัญญาฯ ได้
ก าหนดไว ้16 ป ีส่วนกฎกระทรวงฯ ก าหนดไว้ 18 ปี 
 3) ช่ัวโมงการท างาน ก าหนดไว้เหมือนกัน คือหาก
อยู่ในทะเลเกินกว่า 3 วัน จะต้องมีเวลาพักผ่อน 10 ช่ัวโมง
ในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง และมีเวลาพักผ่อนไม่น้อยกว่า 77 
ช่ัวโมงในช่วงเวลา 7 วัน ยกเว้นในบางกรณีที่มีความจ าเป็น 
แต่จะต้องมีการพักชดเชยโดยเร็ว 

 4) ค่าจ้างข้ันต่ า จะต้องไม่ต่ ากว่าค่าจ้างขั้นต่ า 

 5) ความปลอดภัยในการท างาน ทั้งอนุสัญญาและ
กฎกระทรวงฯ ไม่ได้ระบุไว้ 
 6) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อนุสัญญาฯ 
ก าหนดให้มีหลักประกันสังคมและการคุ้มครองแรงงานใน
กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอันเกิดจากสภาพการจ้างงาน 

ส าหรับประเทศไทย ลูกจ้างทั่ วไปอยู่ภายใต้กฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ซึ่งบัญญัติให้ลูกจ้าง
ได้รับการคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ มีสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ แต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับลูกจ้างภาค
ประมง 

 จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี ้

1) กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างให้ข้อมูลว่า ออกทะเลแต่ละ
เท่ียวประมาณ 5-15 วัน  หากเป็นประมงนอกน่านน้ าตั้งแต่ 
6 เดือน-2 ปี สภาพการท างานบนเรือหนักมาก ไม่มีอิสระ
ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของไต้ก๋ง ท างานกลางแดด
กลางฝน ไม่อาจก าหนดพักผ่อนที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับปลาที่
จับได้หรือระยะการเดินทางไปหาฝูงปลาตามที่ไต้ก๋งต้องการ 
ไม่มีห้องนอนและห้องสุขาท่ีเป็นกิจจะลักษณะ มีความเครียด
ตลอดเวลาสอดคล้องกับ อนุสรณ์ อินบุตร (2553) ที่ได้ศึกษา

แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีศึกษา
แรงงานภาคประมงทะเล พบว่า สภาพการท างานในช่วงออก
ทะเลไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับการท างานที่แน่นอน ไม่ได้
ก าหนดเวลาการท างาน เวลาพักวันหยุด มีแต่ธรรมเนียมใน
การท างานตามสภาพที่เกิดขึ้นในลักษณะท างานไปพักไป 
กล่าวคือเมื่อเจอฝูงปลาตามที่ไต้ก๋งต้องการลูกเรือจะร่วมกัน
วางอวนและท างานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจับปลาและสัตว์น้ า
จนแล้วเสร็จ ในระหว่างนี้จะต้องท างานติดต่อกันตลอดไม่มี
เวลาพัก จะได้พักในช่วงที่รอลงอวน กู้อวนหรือช่วงเวลาที่เรือ
ก าลังลากอวนหรือก าลังลอยอวนอยู่ แล้วท างานต่อเมื่อถึง
เวลากู้อวน ปลดปลาและแยกชนิดปลา น าปลาแช่เย็นเสร็จ
แล้วพักได้ และเริ่มท างานอีกครั้งเมื่อถึงเวลาลงอวนหรือลอย
อวนใหม่ วันท างาน เวลาท างาน และเวลาพักจึงไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่พบฝูงปลาและปริมาณปลาและสัตว์น้ าที่
จับได้ในแต่ละครั้ง และยังพบอีกว่า เรือประมงไม่มีห้องน้ า
เพื่อท าธุระส่วนตัว การถ่ายจะต้องไปเกาะท้ายเรือ หากเรือ
ก าลังเคลื่อนที่ก็เสี่ยงต่อการพลัดตกเรือ บางล าที่มีขนาดใหญ่
ก็มีห้องนอนเล็ก ๆ ส าหรับลูกจ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ลูกจ้างบนเรือ และยังสอดคล้องกับ อังคณา กมลเพ็ชร 
(2557) ที่ได้ศึกษาปัญหาของการจ้างงานในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและพบว่า  ในภาคประมงทะเล แรงงานข้าม
ชาติมักต้องออกทะเลเป็นเวลานานนับตั้งแต่ 4 เดือน จนถึง
นานเป็นปี โดยต้องท างานอย่างหนัก มีเวลาพักผ่อนวันละ
ไม่กี่ช่ัวโมง สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างล าบาก รวมถึงเรื่อง
อาหารและยารักษาโรคที่มีเพียงเพื่อให้อยู่รอดไปแต่ละวัน
เท่านั้น  

2) ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในการเข้าสู่
แรงงานภาคประมงในจังหวัดสงขลาคือการท าสัญญาจ้าง
แรงงาน นั่นคือการจ้างแรงงานเป็นไปอย่างรีบเร่งเพื่อให้ทัน
ต่อการออกเรือแต่ละครั้งตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ นายจ้าง
และลูกจ้างจึงตกลงค่าจ้างกันด้วยวาจา ท าให้แรงงานขาด
หลักประกันในการที่จะได้รับเงินค่าจ้าง และเสี่ยงต่อการถูก
โกงค่าแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงนอกน่านน้ าซึ่ง
สอดคล้องกับอนุสรณ์ อินบุตร (2553) ที่พบว่า ลูกจ้างที่ท า
สัญญาจ้างจะได้รับการตรวจสุขภาพก่อนลงเรือตามระเบียบ
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การจ้าง ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ตกลงท างานด้วยวาจา จะ
ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพก่อนลงเรือ และประเทศไทยยังขาด
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ตามกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายที่ก าหนดให้มีการท าสัญญา
จ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ลูกจ้างภาคประมงส่วน
ใหญ่ไม่รู้หนังสือ และหากเป็นแรงงานต่างด้าวจะไม่เข้าใจ
ภาษาไทย รวมถึงไม่รู้ช่องทางในการขอความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐหรือการด าเนินเอาผิดกับนายจ้าง และยังสอดคล้อง
กับข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานแรงงาน
ประมงจังหวัดสงขลาที่ว่า เรือบางล าเมื่อกลับเข้าฝั่งได้ปล่อย
ลูกจ้างไว้ท่ีเกาะหรือฝากไว้กับเรือล าอื่นเพราะไม่มีสัญญาจ้าง
แรงงาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากลูกจ้างประมงในน่านน้ า
ส่วนใหญ่ที่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือได้รับการผ่อนผัน
ให้ท างานมีสัญญาจ้างตามที่กฎหมายก าหนด  ที่เป็นเช่นนี้
ด้วยเหตุผลประการหนึ่งคือเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปในการป้องกันและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( Illegal Unreported 
and Unregulated fishing: IUU Fishing) โดยก าหนดให้
เรือประมงทุกล าที่จะออกจากท่าจะต้องมีเอกสารแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่จ านวน 15 รายการรวมทั้งสัญญาจ้างแรงงานของ
ลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น ลูกจ้างประมงใน
น่านน้ าส่วนใหญ่มีสัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร  

3) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างลูกจ้าง
ให้ข้อมูลว่า ไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการตามกฎหมาย
ดังเช่นลูกจ้างทั่วไป ทั้งที่สภาพการท างานเสี่ยงต่ออันตราย
ตลอดเวลา บนเรือไม่มีสวัสดิการยกเว้นอาหาร น้ าดื่มและยา
สามัญประจ าบ้าน หากเสียชีวิตเนื่องจากการท างานก็จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือจากนายจ้างบ้างตามสมควร ภาครัฐมีการ
บังคับซื้อประกันสุขภาพแต่อยู่บนเรือไม่ได้ใช้ สอดคล้องกับ
อนุสรณ์ อินบุตร (2553) ว่า แม้มีกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเลเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานภาค
ประมงทะเลโดยเฉพาะ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถให้การ
คุ้มครองกับแรงงานประมงทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานจริง และยังสอดคล้องกับ 
สุดาศิริ วศวงศ์ (2539) ว่าบทบัญญัติกฎหมายไม่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าสัญญาจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง
สวัสดิการ และความปลอดภัยในการท างาน จึงสมควรให้
ความคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลไว้เป็นพิเศษและ
เหมาะสมต่อสภาพของการประกอบกิจการประมงทะเลอย่าง
แท้จริง  

4) จากการสนทนากลุ่มของนายจ้าง พบว่าปัญหา
อีกประการหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของลูกจ้าง แม้ว่าจะถูกบังคับซื้อบัตรประกัน
สุขภาพเพื่อรักษากรณีเกิดการเจ็บป่วยบนฝั่งแล้วก็ตาม แต่
โรงพยาบาลไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดและบางโรค ในกรณีมี
แรงงานเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ไม่สามารถรักษาได้ ใน
โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศไทย ประการส าคัญ ภาครัฐ
ควรก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนมากกว่าปีละครั้ง ไม่ควร
ก าหนดกรอบเวลา และยังสอดคล้องกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ของรักษาการประกันสงัคมจังหวัดสงขลาว่า ลูกจ้าง
ประมงไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมและ
กฎหมายเงินทดแทน จึงไม่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ดังเช่นลูกจ้างภาคธุรกิจทั่วไป และยังสอดคล้องกับอนุสรณ์ 
อิน บุตร (2553)  คือแรงงานประมงเ ป็นอาชีพที่ ขาด
องค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไม่ดี ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึง่สิ่งที่ตนประสงค์ ขาดมาตรฐาน
การครองชีพด้านรายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และการเข้าถึง
สิทธิการใช้บริการสังคมสงเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการ
ด ารงชีวิต เช่น การประกันสังคม การประกันการว่างงาน 
เงินกองทุนช่วยเหลือเมื่อชราภาพ 

5) ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอีกประการหนึ่ง คือ
เรื่องค่าจ้าง แม้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานฯ ก าหนดให้
จ่ายตามค่าแรงขั้นต่ าเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปเพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างประมง แต่ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มนายจ้างเห็นว่า
ค่าจ้างวันละ 300 บาทหรือ 9,000 บาท/เดือน แบบแรงงาน
บนฝั่งทั่วไปไม่สามารถใช้หลักการนี้กับแรงงานประมงทะเล
ได้ แรงงานบนฝั่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าที่พักและอาหาร 3 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

175

มื้อ แต่แรงงานประมงทะเลนายจ้างจ่ายและจัดหาให้ 
เจ็บป่วยในหน้าท่ีพาไปรักษา บางรายมีส่วนแบ่งจากการขาย
สัตว์ตามต าแหน่งหน้าที่ด้วย ดังนั้นไม่ควรบังคับการจ่าย
ค่าจ้างตามกฎหมาย ให้นายจ้างกับลูกจ้างตกลงกันเองตาม
ต าแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละคน และในขณะที่กฎหมาย
รองรับค่าจ้างแรงงานให้กับลูกจ้าง แต่กฎหมายไม่ได้ค านึงถึง
ผู้ประกอบการแต่ละเดือนว่านายจ้างมีก าไรหรือขาดทุน 
สอดคล้องกับความเห็นของนายกสมาคมประมงจังหวัด
สงขลาว่า ไม่สามารถจ่ายค่าจ้างตามกฎหมายวันละ 300 
บาทได้ ค่าจ้างจะใช้วิธีการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายปลาที่
จับได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างเจ้าของเรือกับไต้ก๋ง 
70 : 30 และไต้ก๋งจะไปจัดการแบ่งกับลกูเรือประมงอีกทีหนึง่ 
ส่วนค่าใช้จ่ายของเรือประมงร้อยละ 70 เป็นค่าน้ ามัน 
นอกจากนั้นมีค่าอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร อวน เป็นต้น 
นอกจากนี้ การจับสัตว์น้ าก็มีความไม่แน่นอน บางครั้งจับได้
มาก บางครั้งจับไม่ได้ การก าหนดให้จ่ายค่าจ้าง 300 บาทต่อ
วันจึงไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องค่าจ้างได้อย่างแท้จริง ในส่วน
ของข้อมูลจากลูกจ้างนั้น เห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ าไม่เหมาะกับ
สภาพการท างานเนื่องจากเป็นงานหนักและไม่สามารถ
ก าหนดช่ัวโมงที่ท าได้ ไม่มีค่าล่วงเวลา หยุดพักฤดูมรสุมก็
ไม่ได้ค่าจ้าง ค่าส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ าก็ลงบัญชีไว้นาน
เข้าก็กลายเป็นดินพอกหางหมูและสุดท้ายก็ไม่ได้รับ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของนิติกรส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 

5) จากผลการศึกษาพบว่า ไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย
ที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างเรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
สอดคล้องกับส านักความปลอดภัย กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน (2556) ที่ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพการ
ท างานของลูกจ้างภาคประมงทะเลว่ามีความยากล าบากและ
มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูงและมีอัตราของแรงงานเสียชีวิต
และได้รับอุบัติเหตุจากการท าประมงถึง 80 คน ต่อแรงงาน 
100,000 คน หรือมีแรงงานประมงเสียชีวิต ถึง 24,000 คน
ต่อปี และกว่า 24 ล้านคนที่ได้รับอุบัติเหตุต่อปี ซึ่งตัวเลข
ดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าแรงงานในภาคการผลิตอื่น ๆ อาจ
กล่าวได้ว่า สาเหตุมาจากสภาพการท างานในภาคประมง

ทะเลที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย เช่น ความเหนื่อยล้าจากการ
ท างานที่จากช่ัวโมงที่ยาวนาน และยังสอดคล้องกับธีรวัฒน์ 
ไม้สุวรรณกุล (2547) ที่พบว่า แรงงานประมงทะเลใน
ประเทศไทยยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในเรื่อง
ของสวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่าประเทศ
ฟิลิปปินส์กฎหมายก าหนดให้เรือประมงทุกล าจะต้องจัดให้มี
เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยเรือประมง
ที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไปจะต้องมีลูกเรืออย่างน้อย 
1 คนที่มีคุณสมบัติในการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น 
ประเทศญี่ปุ่น ก าหนดว่าบนประมงจะต้องมีระบบตรวจสอบ
เรื่องของความปลอดภัย 

สรุปผลการวิจัย 
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ ท าให้

เกิดข้อค้นพบเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาค
ประมงทะเล และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิ
ของลูกจ้างแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา ดังนี้ 

สภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาคประมงทะเล
ในจังหวัดสงขลา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) สภาพการท างาน เป็นงานที่ตรากตร า ต้องอยู่
ในทะเลที่อ้างว้าง ท่ามกลางสายฝนและแสงแดด การท างาน
ต้องปรับตัวต้ังแต่การทรงตัว การยืน การเดิน ตลอดจนการ
ท างานบนเรือที่โคลงเคลงตลอดเวลา ไม่อาจก าหนดเวลา
ท างาน เวลาพัก หรือวันหยุดที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณ
สัตว์น้ าท่ีจับได้หรือระยะทางในการหาฝูงปลาแต่ละครั้ง ออก
เรือแต่ละเที่ยว 5-17 วัน หากเป็นประมงนอกน่านน้ าแต่ละ
เที่ยวตั้งแต่ 6 เดือน-2 ป ี

 (2) รายได้ ไม่เหมาะสมกับสภาพการท างาน ที่
ผ่านมาภาครัฐได้รับการร้องเรียนจากลูกจ้างอย่างต่อเนื่องว่า
มีการเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง ทั้งไม่ได้รับค่าจ้างหรือไม่
ได้รับเงินค่าส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประมงนอกน่านน้ า ซึ่งยากแก่การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
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(3) ความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการบน
เรือ มีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
เช่น อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือท าการประมง เครื่องจักร 
หรือลื่นล้มพลัดตกลงไปในทะเล ลูกจ้างไม่มีสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับลูกจ้างท่ัวไป 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิของลูกจ้างแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 
สรุปได้ดังนี้ 

 - บทบัญญัติกฎหมายไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริง กลไกภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบ
และดูแลได้อย่างท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

คุ้มครองลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา ท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้แรงงานภาค
ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ว า ง แ ผน  ก า รด า เ นิ นน โ ย บา ย ขอ งทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้
ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้างในกิจการประมงทะเลตามกฎหมาย
ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะดังนี ้

1) พัฒนากฎหมาย โดยการยกร่างกฎหมายในรูป
ของพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ น าข้อดีของมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างกลไกและมาตรการในการ
ควบคุมการจ้าง สภาพการท างานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด า เนิน ชีวิ ตบนเรื อ 
ก าหนดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างลักษณะเดียวกับการประกันสังคม และประโยชน์
ทดแทนในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอันเกิดจากสภาพการ
จ้างงานให้เทียบเคียงกับแรงงานในกิจการประเภทอ่ืน เพื่อให้
ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลมีสภาพการท างานที่ปลอดภัย 
ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้คนมารับจ้าง
เป็นแรงงานในกิจการประมงทะเลมากขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป 

2)  ควรวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีแรงงานในการ
ผลิตหรือบริการที่เพียงพอและคงสภาพในระยะยาว อันส่งผล
ต่อผลผลิตโดยรวมและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยั่งยืน  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
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(3) ความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการบน
เรือ มีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
เช่น อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือท าการประมง เครื่องจักร 
หรือลื่นล้มพลัดตกลงไปในทะเล ลูกจ้างไม่มีสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับลูกจ้างท่ัวไป 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการคุ้มครอง
สิทธิของลูกจ้างแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 
สรุปได้ดังนี้ 

 - บทบัญญัติกฎหมายไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม
กับสภาพความเป็นจริง กลไกภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบ
และดูแลได้อย่างท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ

คุ้มครองลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา ท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้แรงงานภาค
ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ว า ง แ ผน  ก า รด า เ นิ นน โ ย บา ย ขอ งทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและให้
ความคุ้มครองสิทธิลูกจ้างในกิจการประมงทะเลตามกฎหมาย
ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะดังนี ้

1) พัฒนากฎหมาย โดยการยกร่างกฎหมายในรูป
ของพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ น าข้อดีของมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างกลไกและมาตรการในการ
ควบคุมการจ้าง สภาพการท างานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด า เนิน ชีวิ ตบนเรื อ 
ก าหนดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างลักษณะเดียวกับการประกันสังคม และประโยชน์
ทดแทนในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอันเกิดจากสภาพการ
จ้างงานให้เทียบเคียงกับแรงงานในกิจการประเภทอ่ืน เพื่อให้
ลูกจ้างในกิจการประมงทะเลมีสภาพการท างานที่ปลอดภัย 
ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งผลให้เป็นแรงจูงใจให้คนมารับจ้าง
เป็นแรงงานในกิจการประมงทะเลมากขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป 

2)  ควรวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีแรงงานในการ
ผลิตหรือบริการที่เพียงพอและคงสภาพในระยะยาว อันส่งผล
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การศึกษาการใช้ถ่านชีวมวลอัดแท่งทดแทนถ่านไม้ในอุตสาหกรรมตีเหล็ก 
A Study on Utilization of Biomass Charcoal Briquette Replacement Wood 

Charcoal in Steel Strike Industry 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ถ่านอัด

แท่งชีวมวลทดแทนถ่านไม้ในอุตสาหกรรมตีเหล็ก วัตถุดิบ
ถ่านหรือแหล่งชีวมวลที่น ามาท าการผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง
เพื่อใช้ในการตีเหล็กครั้งนี้ได้แก่ แกลบ ฟางข้าว เหง้ามัน
ส าปะหลัง เศษถ่านเหลือทิ้งในกระบวนการตีเหล็กและเศษ
ถ่านไม้หน้าเตาเผาถ่าน พบว่า เปอร์เซ็นต์ความช้ืนถ่านอัด
แท่ง 4,96 – 6.65 %(db) ค่าเฉลี่ย 5.90 %(db) ความ
หนาแน่นถ่านอัดแท่ง อยู่ระหว่าง 580.59 – 666.43 kg m-

3ค่าเฉลี่ย 634.98 kg m-3และ 0.58– 0.67 g cm-3ค่าเฉลี่ย 
0.63 g cm-3และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 992.25– 
1,029.20 °C ค่าเฉลี่ย 1,008.67 °C ผลการทดสอบ
อุณหภูมิจากการเผาไหม้ ในเตารางตีเหล็กอุณหภูมิสูงสุด
ของถ่าน อยู่ระหว่าง 1,136.33 – 1,278.43 ค่าเฉลี่ย 
1,203.73 °C โดยถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านไม้เหลือทิ้งใน
กระบวนการตีเหล็ก : ดินเหนียว อัตราส่วนผสม 1 : 0.75 มี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 1,278.43 °C มีอัตราการเผาไหม้น้อย
กว่าถ่านไม้ ซึ่งสามารถใช้ในการเผาตีเหล็กทดแทนถ่านไม้
ได้ 
 
ค าส าคัญ : การตเีหล็ก พลังงานชีวมวล ถ่านอัดแท่ง  
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study 

on utilization of charcoal briquettefrom biomass 
replacement wood charcoal (WC)in steel strike 
industry. Production of biomass charcoal 
briquettes (CB) andscrapedcharcoal (SC) found in 
a steel strike industry (SSI). Raw coal or biomass 
sources used to produce charcoal for the SSI. This 
rice husk, rice straw, cassava rhizome, SC and WC 
kilns. In this study, the moisture content was 
between 4.96 - 6.65 average 5.90 % (dry 
basis).The bulk density between 580.59 - 666.43 
average 634.98 kg m-3 (0.58 - 0.67 average 0.63 g 
cm-3) and the temperature was between 992.25 - 
1,029.20 °C (average 1,008.67 °C). Test results from 
the burning of CB in the Furnace Trough iron 
maximum temperature of CB in the steel stove 
rail strike was between 1,136.33 – 1,278.43 °C 
(average1,203.73 °C). The charcoalbriquette from 
SC found in a steel strike industry: Clayin the 
mixture ratios1: 0.75had the highest average 
temperature 1,278.43 °C, but less than the rate of 
burning charcoal. It can be concluded that the CB 
could replace the WC in steel strike industry. 
 
Key Words :Steel strike  Biomass energy  
Charcoal briquette 
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บทน า 
ชาวต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

มีการด าเนินชีวิตโดยยึดภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาแต่บรรพ-
บุรุษ ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด พร้า 
ขวาน จอบ เสียม เคียวและอุปกรณ์การเกษตรอ่ืนๆ ท าให้เกิด
เป็นอาชีพ เป็นอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและกลายเป็น
วิสาหกิจขนาดเล็กในปัจจุบัน โดยได้มีการพัฒนาวิธีการ มีการ
ใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในการผลิต เช่นการใช้เครื่องตีเหล็ก
(Pneumatic Power Hammer)น าเข้าจากต่างประเทศ 
ทดแทนการใช้แรงงานคนตีด้วยค้อนปอนด์ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์
จ านวนมาก ประหยัดเวลาการท างาน ท าให้ต้องมีการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อท่ีจะน ามาผลิตเป็นถ่านไม้ใช้ในขั้นตอน
การเผาเหล็กให้ร้อนและในขั้นการเผาชุบแข็งในปริมาณมาก 
ตรงกันข้ามกับปริมาณป่าไม้ ถ่าน และฟืน หาได้ยากและมี
ราคาแพงขึ้น ในพื้นที่ต าบลนาถ่อนมีผู้ประกอบการตีเหล็ก
หลายราย(ศักดิ์ชัย,2554)มีความต้องการใช้ถ่านไม้ทั้งหมด 50 
ตัน/เดือนต้องมีการตัดไม้ท าลายป่าจ านวน 155 ตันไม้ดิบ/
เดือน คิดจากเปอร์ เซ็นต์ถ่านที่ ได้ต่อไม้ดิบที่ ใช้ 32.20 
เปอร์เซ็นต์ (ประลอง, 2540) เพื่อผลิตเป็นถ่านในการตีเหล็ก
ของต าบลนาถ่อน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว และมี
ความสนใจน าถ่านอัดแท่งจากชีวมวลมาใช้เป็นเช้ือเพลิง
พลังงานความร้อนในกระบวนการเผาเหล็ก ตีเหล็กและเผาอบ
ชุบแข็ง ทดแทนการใช้ถ่านไม้เพื่อลดการตัดไม้ท าลายป่า 
ท าลายสิ่งแวดล้อม และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาการใช้ถ่าน
อัดแท่งชีวมวลทดแทนถ่านไม้ในอุตสาหกรรมตีเหล็ก 
 
วิธีการวิจัย 

1.การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสมรรถนะ
ของถ่านตีเหล็กในปัจจุบันประกอบด้วยความช้ืน ความ
หนาแน่น และขนาดคละ 

1.1 วิธีการศึกษาค่าความช้ืนโดยน าถ่านไม้ที่ใช้ใน
การตีเหล็กในปัจจุบัน ที่ต้องการหาค่าความช้ืนมาท าการชั่ง
น้ าหนัก แล้วบันทึกค่ามวลเริ่มต้นจากนั้นน าถ่านฯ ที่ ช่ัง

น้ าหนักแล้วจากข้อที่ผ่านมา มาท าการอบในตู้อบลดความช้ืน 
ที่อุณหภูมิ 80 – 130 °C โดยใช้เวลาในการอบ 72 ช่ัวโมง 
แล้วน ามาช่ังน้ าหนักแล้วบันทึกค่ามวลไว้จากนั้นน ามา
ค านวณหาค่าความช้ืนของถ่านฯดังสมการที่ (1)ดังนี้ 
เปอร์เซ็นต์ความช้ืน(มาตรฐานแห้ง) 
=มวลวัตถุเริ่มต้น- มวลวัตถุแห้ง x 100 .....(1)    ม ว ล
วัตถุแห้ง 

1.2 วิธีการหาค่าความหนาแน่น 
1.) สร้างกล่องไม้เพื่อหาปริมาตรของกล่อง โดยใช้

แผ่นปาติเคิลบอร์ดขนาดกว้าง ยาวและสูง 0.3 m. x 0.3 m.x 
0.3 m. ปริมาตรเท่ากับ 0.027 m3 

2.) น าถ่านฯเทลงในกล่องไม้ให้เต็มเสมอขอบกล่อง 
โดยใช้อุปกรณ์ปาดถ่านฯ ส่วนท่ีเกินขอบกล่องออก แล้วท า
การช่ังน้ าหนักหามวลของถ่านฯ แล้วบันทึกไว ้
3.)จากนั้นน าค่าน้ าหนัก มาค านวณหาความหนาแน่น ดัง
สมการที ่(2) 
  ρ = M   ….(2)
   V 
เมื่อ ρ = ความหนาแน่นของถ่าน (kg.m-3) 
  M = มวลของถ่าน (kg) 
  V= ปริมาตรของถ่าน (m3) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 การใช้ถ่านสุมบ่มเหล็กใหร้้อนได้ที ่

1.3 วิธีการหาขนาดคละของถ่านที่ ใช้ในการตี
เหล็กในปัจจุบันขนาดคละของถ่านเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากใน
การเผาเหล็ก ถ่านที่มีขนาดเดียวกับถ่านที่ใช้ในการหุงต้ม
อาหารในครัวเรือน ไม่เหมาะสมที่จะน ามาเผาเหล็ก เนื่องด้วย
การเผาเหล็กต้องมีช่วงการบ่มสุมเหล็กให้ร้อนได้ที่ ขนาดของ
ถ่านก้อนเล็กสามารถสุมกลบเหล็กได้ดีกว่าดังแสดงในรูปที่ 1
การหาขนาดของถ่านฯ ใช้วิธีการร่อนผ่านตะแกรงเหล็ก 3 
ขนาดช่องตะแกรงดังแสดงในรูปที่ 2 และ 3 เมื่อท าการร่อน
แยกขนาดแล้วจะได้ขนาดถ่านคละ จ านวน 4 ขนาด ดังแสดง
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ในตารางที่ 1.การค านวณหาขนาดคละของถ่านดังสมการที่ (3) 
– (6) เปอร์เซ็นต์ขนาดใหญ่(Large)  
=  ถ่านท่ีตกค้างท่ีตะแกรง # 1  x 100 …..(3) 
น้ าหนักของถ่านท้ังหมด 
เปอร์เซ็นต์ขนาดกลาง(Medium)  
= ถ่านท่ีตกค้างท่ีตะแกรง # 2 x 100 …..(4) 
น้ าหนักของถ่านท้ังหมด 
เปอร์เซ็นต์ขนาดเล็ก(Small)  
= ถ่านท่ีตกค้างท่ีตะแกรง # 3 x 100 …..(5)
 น้ าหนักของถ่านท้ังหมด 
เปอร์เซ็นต์ขนาดชิ้นเล็กๆ(Fines)   
= ถ่านท่ีผ่านตะแกรง # 3 x 100 …..(6) 
 น้ าหนักของถ่านท้ังหมด 
ตารางที่ 1 ขนาดคละของถ่านฯท่ีผ่านการคดัแยกด้วย 
             ตะแกรง 

ขนาด ถ่าน ขนาด   ถ่านคละ 

ขนาดใหญ ่
(Large) 

ถ่านท่ีตกค้างท่ี
ตะแกรง # 1 

 ≥ 18 mm. 

ขนาดกลาง
(Medium) 

ถ่านท่ีตกค้างท่ี
ตะแกรง # 2 

  14 - 17 mm. 

ขนาดเล็ก 
(Small) 

ถ่านท่ีตกค้างท่ี
ตะแกรง # 3 

  11 - 13 mm. 

ขนาดชิ้นเล็กๆ 
(Fines) 

ถ่านท่ีผ่าน 
ตะแกรง # 3 

  ≤ 10 mm. 

 

 

 

 
รูปที่ 2ตะแกรงเหล็กใช้ร่อนแยกขนาดคละของถ่าน 

 

 

 

รูปที่ 3(ก) ถ่านไม้ที่ใช้ในครัวเรือน (ข) – (ง) ขนาด 
คละของถ่านไม้ที่ใช้ในการตเีหล็ก 

1.4 การศึกษาสมรรถนะถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน 
การศึกษาสมรรถนะของถ่านท่ีใช้ในปัจจุบันโดยการให้ช่างตี
เหล็กปฏิบัติตามวิธีปกติในข้ันตอนการตีหลาบหรือการตีหุ่น 
(การตีนวด ยืดเหล็กให้ได้รูปทรงตามต้องการ) ดังแสดงใน
รูปที่ 4 ท าการบันทึกข้อมูลประกอบด้วยน้ าหนักถ่านที่ใช้ 
น้ าหนักเหล็กท่ีใช้ เวลาที่ใช้น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาอัตรา
การเผาไหม้ของถ่านที่ใช้ และค านวณงานที่ท าได้ดังสมการ
ที่ (7) และ (8) 
อัตราการเผาไหม ้ =น้ าหนักถ่านท่ีใช้สุทธิ (kg) ……(7) 
 ระยะเวลาที่ไหม้หมด(hr) 
งานท่ีท าได ้ =น้ าหนักเหล็กวัตถุดิบ (kg) ……(8) 
  น้ าหนักถ่านท่ีใช้สุทธิ (kg)  
2.5 การทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน 
1.) การทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านที่ใช้ใน
ปัจจุบันโดยการให้ช่างตีเหล็ก ปฏิบัติตามวิธีปกติในขั้นตอน
การตีหลาบหรือการตีหุ่น (การตีนวด ยืดเหล็กให้ได้รูปทรง
ตามต้องการ) ดังแสดงในรูปที่4 ท าการบันทึกข้อมูล
ประกอบด้วยอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่าน โดยใช้เทอร์
โมคัปเปิล ชนิด K และท าการบันทึกเวลาที่ใช้ในการเป่า
อากาศเข้าไปในเตา ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งถ่านจะเกิดการลุก
ไหม้อย่างรวดเร็ว 
2.) การทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านที่ใช้ใน
ปัจจุบัน โดยใช้เตาเผาเพื่อทดสอบอุณหภูมิความร้อน ดัง
แสดงในรูปที่ 6 โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ท าการวัดค่า
อุณหภูมิขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิ น าตัวอย่างถ่านที่ใช้
ในปัจจุบัน ปริมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง ใส่ลงไปใน
เตาเผาแล้วท าการจุดไฟให้ถ่านติดไฟ เปิดโบลเวอร์เป่า
อากาศเพื่อเร่งการลุกไหม้ เป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 วินาทีอ่าน
ค่าอุณหภูมิที่เครื่องวัด เมื่ออุณหภูมิคงที่หรือก าลังลดลงให้
เปิดโบลเวอร์เป่าอากาศทุกครั้ง จนกระทั่งสามารถอ่านค่า
ความร้อนได้สูงสุดจากเครื่องวัด 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ขั้นตอนการตีหลาบหรือตหีุ่น 

# 1 # 2 # 3 

ก ค ข ง 

1 2 

3 4 

5 
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รูปที่ 5การทดสอบอณุหภมูิจากการเผาไหม้ของถ่าน 
ชีวมวลอดัแทง่ในเตารางตีเหลก็ 
    
 
 
 
 
 
รูปที่ 6 เตาเผาเพื่อทดสอบอุณหภมูิความร้อนและเทอร์ 
โมคัปเปลิ ชนิด K 
 
2. การศึกษาการผลิตถ่านชีวมวลอัดแท่งและเศษถ่านเหลือ
ทิ้งในกระบวนการตีเหล็กเพื่อใช้ในการตีเหล็ก 
จากท่ีได้จากศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ถ่านตีเหล็กของบ้าน
นาถ่อน พบว่าในกระบวนการตีเหล็ก ถ่านที่น ามาใช้ในการ
ตีเหล็กจะเกิดความสญูเสยีปรมิาณถ่านท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 
mm. ฝุ่นผงถ่านในปริมาณที่มาก เมื่อท าการร่อนหาขนาด
คละของถ่าน ดังวิธีการในหัวข้อ ที่ 1.3 พบว่า มีเปอร์เซ็นต์
เศษถ่านเหลือทิ้งในกระบวนการตีเหล็กเฉลี่ย 10.44 % 
และจากการศึกษาของหาญณรงค์ (2553) พบว่า เศษถ่าน
ไม้ที่ทิ้งนี้ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด เป็นการ
สูญเสียโดยไม่เกิดคุณค่าและผลตอบแทน อีกทั้งยังท าให้
เกิดผลกระทบและปัญหาตามมา เช่น เสียค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อถ่านไม้เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาด้าน
มลภาวะทางอากาศ ซึ่ ง เ ป็นผลกระทบโดยตรงต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้วิจัย จึงน าเศษถ่านไม้นี้มาท าการศึกษา
ด้วย และเพื่อให้การเปรียบเทียบอุณหภูมิความร้อนชัดเจน
ยิ่งขึ้น จึงใช้เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่านมาท าการอัด
เปรียบเทียบด้วย ซึ่งเศษถ่านไม้หน้าเตาเผาถ่านจะมีปรมิาณ
มากเช่นเดียวกันและไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์อื่นแต่อย่าง
ใด จึงท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยจะ
เลือกท าการศึกษาการใช้เศษถ่านไม้และเศษถ่านไม้จาก
เตาเผาถ่านกับตัวประสานในอัตราสว่นต่างๆกัน และท าการ
ทดสอบค่าอุณหภูมิความร้อนที่สูงสุด ก่อนน าอัตราส่วนนั้น

ไปใช้ในถ่านแกลบ ถ่านฟางข้าวและถ่านเหง้ามันส าปะหลัง
ต่อไป 
2.1 การผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านเหลือทิ้งในกระบวน 
การตีเหล็กและเศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน เพื่อใช้ในการตี
เหล็กมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.)วัสดุและวตัถุดิบ 
 1.เศษถ่านเหลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก 
 2.เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน 
 3.แป้งมันส าปะหลัง 
 4.ดินเหนียวจอมปลวก 
2.)การเตรยีมวัสด ุ
 1.น าเศษถ่านเหลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก เศษ
ถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน และดินเหนียวจอมปลวก ไปบดให้
ละเอียดด้วยเครื่องบดแบบมินเซอร์ 
 2.เตรียมวัสดุประสาน (แป้งมันส าปะหลัง) โดย
การต้มให้แป้งกลายเป็นเจลเหนียวใส 
3.)การก าหนดอัตราส่วนและการผสมส่วนผสมก่อนท าการ
อัดอัตราส่วนผสมระหว่าง ผงเศษถ่านไม้ เหลือท้ิงใน
กระบวนการตีเหล็ก, เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน:แป้งมัน
ส าปะหลัง:น้ าดังแสดงในตารางที่ 1 
4.)ขั้นตอนการผสมท าการผสมวัตถุดิบและวัสดุประสาน
ด้วยมือ ตามอัตราส่วน 
5.)ขั้นตอนการอัดน าถ่านผสมที่ได้ท าการอัดแท่งด้วยเครื่อง
อัดแท่งแบบมินเซอร์ที่ขนาดรู (die) 6 mm. ดังแสดงในรูปที่ 7 
6.) ขั้นการท าแห้ง น าถ่านท่ีอัดไปท าแห้งโดยการตากแดด 
7.) น าถ่านที่ได้ไปท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 
ประกอบด้วย การศึกษาค่าความช้ืนเช่นเดียวกับข้อ 2.1
และความหนาแน่นของถ่านอัดแท่งที่ได้โดยการวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวของแท่งถ่านเพื่อ
ค านวณหาปริมาตร แล้วช่ังมวลของแท่งถ่าน จากนั้นน าค่า
ปริมาตรและมวล มาค านวณหาความหนาแน่น ดังสมการ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 7 การอัดถ่าน 
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ตารางที่ 1แสดงอัตราส่วนผสมถ่านกับวัสดุประสานท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

ล า
ดับ
ที ่

ชนิดผง
ถ่าน 

ปริ
มา
ณ
ผง
ถ่า
น 

(kg) 

วัสดุ
ประสาน 

น้ า
เติม
ระห
ว่าง
การ
ผสม 
(cc.) 

น้ า
ทั้งห
มด 
(cc.
) 

คิด
เป็น
อัตรา
ส่วน 

ร
หั
ส
ย่
อ 

แป้ง
มัน

ส าปะ
หลัง 
(kg) 

น้ า 
(cc
.) 

1 

เศษ
ถ่านไม้
จาก

เตาเผา
ถ่าน 

8.5 0.0
5 

5,
00
0 

0 5,0
00 

1 : 
0.00
5 : 
0.5 

C
1 

2 8.5 0.2
5 

5,
00
0 

1,00
0 

6,0
00 

1 : 
0.02
9 : 
0.7 

C
2 

3 8.5 0.4
5 

6,
00
0 

0 6,0
00 

1 : 
0.05 
: 0.7 

C
3 

  ผงดิน
เหนียว 
(kg) 

    

4 8.5 4.25 3,00
0 

3,0
00 

1 : 
0.5 : 
0.35 

C
4 

5 8.5 6.38 6,00
0 

6,0
00 

1 : 
0.75 
: 0.7 

C
5 

6 เศษ
ถ่านไม้
เหลือ
ทิ้งใน
กระบว
นการตี
เหล็ก 

8.5 0.0
5 

5,
00
0 

0 5,0
00 

1 : 
0.00
5 : 
0.5 

C
6 

7 8.5 0.2
5 

5,
00
0 

1,00
0 

6,0
00 

1 : 
0.02
9 : 

C
7 

0.7 
8 8.5 0.4

5 
6,
00
0 

0 6,0
00 

1 : 
0.05 
: 0.7 

C
8 

  ผงดิน
เหนียว 
(kg) 

    

9 8.5 4.25 3,00
0 

3,0
00 

1 : 
0.5 : 
0.35 

C
9 

10 8.5 6.38 6,00
0 

6,0
00 

1 : 
0.75 
: 0.7 

C
1
0 

ตารางที่ 2แสดงอัตราส่วนผสมถ่านกับวัสดุประสานท่ีใช้ใน
การทดสอบ 

ล าดั
บท่ี 

ชนิดผง
ถ่าน 

ปริมา
ณผง
ถ่าน 
(kg) 

วัสดุ
ประสา
น(ผง
ดิน

เหนียว
) (kg) 

น้ าเติม
ระหว่
างการ
ผสม 
(cc.) 

คิดเป็น
อัตราส่

วน 

รหั
ส
ย่อ 

1 

ถ่าน
แกลบ 

8.5 

4.25 3,000 1 : 0.5 
: 0.35 

C1
1 

2 6.38 6,000 1 : 
0.75 : 
0.7 

C1
2 

3 

ถ่าน
ฟางข้าว 

4.25 3,000 1 : 0.5 
: 0.35 

C1
3 

4 6.38 6,000 1 : 
0.75 : 
0.7 

C1
4 

5 ถ่าน
เหง้ามัน
ส าปะห
ลัง 

4.25 3,000 1 : 0.5 
: 0.35 

C1
5 

6 6.38 6,000 1 : 
0.75 : 
0.7 

C1
6 
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8.) น าถ่านที่ได้จากข้อ 2.1 ไปท าการทดสอบอุณหภูมิจาก
การเผาไหม้ของถ่านดังข้อ 1.5 ; (2) โดยใช้เตาเผาเพื่อ
ทดสอบอุณหภูมิความร้อน โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K 
ท าการวัดค่าอุณหภูมิขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิ น า
ตัวอย่างถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ปริมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อ
ตัวอย่าง ใส่ลงไปในเตาเผาแล้วท าการจุดไฟให้ถ่านติดไฟ 
เปิดโบลเวอร์เป่าอากาศเพื่อเร่งการลุกไหม้ เป็นช่วงๆ ช่วง
ละ 5 วินาทีอ่านค่าอุณหภูมิที่เครื่องวัด เมื่ออุณหภูมิคงที่
หรือก าลั งลดลงให้ เปิดโบล -เวอร์ เป่ าอากาศทุกครั้ ง 
จนกระทั่งสามารถอ่านค่าความร้อนได้สูงสุดจากเครื่องวัด
แล้วท าการบันทึกข้อมูลค่าอุณหภูมิความร้อนที่ได้เพื่อน าไป
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิถ่านในข้อท่ี 1.5 ; (2) 
2.2 การผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านแกลบ ถ่านฟางข้าวและถ่าน
เหง้ามันส าปะหลังท าการเตรียมวัตถุดิบถ่านแกลบโดยการเผา
แบบคลุมปล่องกรวยถ่านฟางข้าวท าการเผาฟางข้าวให้เป็น
ถ่านโดยการใช้ฟางอัดฟ่อนท าการเผาในเตาเผาที่แออกแบบ
สร้างขึ้นเอง ส่วนถ่านเหง้ามันส าปะหลัง ท าการเผาให้เป็นถ่าน
ในถังเผาถ่านแบบถังน้ ามัน 200 ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 8การ
ผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านแกลบ ถ่านฟางข้าว มีล าดับขั้นตอน
เช่นเดียวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านเหลือทิ้งใน
กระบวนการตีเหล็กและเศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน เพื่อใช้ใน
การตีเหล็ก ในข้อที่ 3.1 แต่เลือกใช้ส่วนผสมและตัวประสานที่
ให้อุณหภูมิที่สูงสุดจากการทดสอบอุณหภูมิความร้อน ในข้อที่ 
2.1 ; (8) ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่าน
แกลบ ถ่านฟางข้าวได้แล้วก็น าไปท าการศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพดังวิธีการข้อ2.1 ; (7) 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8ก.ถังเผาถ่านจากฟางอัดฟอ่น ข. ถังเผาถ่าน 
             ไม้และเหง้ามันส าปะหลัง  ค. ถังเผาถ่าน 
             แกลบและฟาง 

2.3 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสมรรถนะการใช้ถ่านชีว
มวลอัดแท่งในกระบวนการตีเหล็กเปรียบเทียบกับถ่านไม้ใน
ปัจจุบัน 
2.3.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพของถ่านชีวมวลอัดแท่ง ประกอบด้วยความช้ืน 
ความหนาแน่น  
 
1.) วิธีการศึกษาค่าความช้ืนเช่นเดียวกันกับ ข้อ 1.1 
 2.) วิธีการหาค่าความหนาแน่น 
1. น าตัวอย่างถ่านอัดแท่งที่ได้ มาวัดขนาดเพื่อหาปริมาตรของ
ก้อนถ่าน และน าไปช่ังน้ าหนักก้อนถ่าน เพื่อน ามาค านวณหา
ความหนาแนน่ ดังสมการ (2) น าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
ถ่านไม้ที่ใช้ตีเหล็กในปัจจุบัน 
2.3.2 การทดสอบอุณหภูมจิากการเผาไหม้ของถ่านชีวมวลอัด
แท่ง 
1.) การทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ โดยใช้เตาเผาทดสอบ
อุณหภูมิความร้อน ของถ่านอัดแท่งเช่นเดียวกันกับถ่านที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ท า
การวัดค่าอุณหภูมิขั้นตอนการทดสอบอุณหภูมิ น าตัวอย่าง
ถ่านอัดแท่งที่ได้ ปริมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อตัวอย่าง ใส่ลงไปใน
เตาเผาแล้วท าการจุดไฟให้ถ่านติดไฟ เปิดโบลเวอร์เป่าอากาศ
เพื่อเร่งการลุกไหม้ เป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 วินาทีอ่านค่าอุณหภูมิ
ที่เครื่องวัด เมื่ออุณหภูมิคงที่หรือก าลังลดลงให้เปิดโบลเวอร์
เป่าอากาศทุกครั้ง จนกระทั่งสามารถอ่านค่าความร้อนได้สูงสุด
จากเครื่องวัดน าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับถ่านไม้ที่ใช้ตี
เหล็กในปัจจุบัน 
2.) การทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านชีวมวลอัด
แท่ง เช่นเดียวกันกับถ่านที่ใช้ในปัจจุบันโดยการให้ช่างตีเหล็ก
ปฏิบัติตามวิธีปกติในขั้นตอนการตีหลาบหรือการตีหุ่น (การตี
นวด ยืดเหล็กให้ได้รูปทรงตามต้องการ) ดังแสดงในรูปที่ 5  
โดยท าการเลือกชนิดถ่าน C4 C5 C9 C10 C11 C12 C13 และ 
C15 ในการทดสอบ ท าการบันทึกข้อมูลประกอบด้วยอุณหภูมิ
จากการเผาไหม้ของถ่าน โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K และท า
การบันทึกเวลาที่ใช้ในการเป่าอากาศเข้าไปในเตา ดังแสดงใน
รูปที่ 5น าข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับถ่านไม้ที่ใช้ตีเหล็กใน
ปัจจุบัน 
 

ก ข ค 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.ผลการศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพและสมรรถนะของถ่านตี
เหล็กในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 9 ถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็ก 
1.1ผลการศึกษาค่าความช้ืนที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน 
พบว่าถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบันดังแสดงในรูปที่ 9 มี
ความช้ืนระหว่าง 7.13 – 13.23 ค่าเฉลี่ย 10.11 %(db) จะ
พบว่าถ่านที่ใช้ในการตีเหล็กมีค่าความช้ืนสูง เนื่องด้วย
ความช้ืนของถ่าน ไม่มีผลต่อการลุกไหม้ของถ่าน ด้วยจะมีโบล
เวอร์(พัดลม) ช่วยเพิ่มอากาศให้ถ่านลุกไหม้ได้อย่างดี แต่จะมี
ผลท าให้เสียเวลาในการเริ่มก่อติดไฟ ช่างตีเหล็กจึงเก็บถ่านใน
บริเวณพื้นท่ีเปิดโล่ง ไม่ได้เก็บบรรจุในภาชนะปิด ไม่ค านึงถึง
การเปียกช้ืนจากละอองฝนในฤดูฝน ส่งผลให้ค่าความช้ืนมีค่า
สูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ถ่านหุงต้มที่ระบุต้องไม่เกิน ร้อยละ 8  
1.2 ผลการศึกษาความหนาแน่นของถ่านไม้ที่ใช้ในการตี
เหล็กในปัจจุบันความหนาแน่นของถ่านไม้ทีใ่ช้ในการตีเหล็กใน
ปัจจุบันพบว่าถ่านมีความหนาแน่นระหว่าง 377.78 – 433.33 
เฉลี่ย 405.76 kg m-3และ 0.38 – 0.43 เฉลี่ย 0.41 g cm-3  
จะมีความหนาแน่นมากกว่าถ่านไม้ที่ใช้หุงต้มในครัวเรือน ซึ่งมี
ความหนาแน่น 150 kg m-3 (ประลอง.  2540) เน่ืองด้วยขนาด
ของถ่านที่ใช้ในการตีเหล็กจะมีขนาดเล็กกว่า 
1.3  ผลการศึกษาขนาดคละของถ่านท่ีใช้ในการตีเหล็กใน
ปัจจุบันขนาดคละของถ่าน สามารถคัดแยกเปอร์เซ็นต์ขนาด
ถ่านได้ เปอร์เซ็นต์ขนาดถ่านคละขนาดใหญ่(Large)ขนาดกลาง
(Medium)ขนาดเล็ก(Small).และขนาดช้ินเล็กๆ(Fines).พบว่า
เปอร์เซ็นต์ขนาดถ่านคละของถ่านที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน
เฉลี่ยเท่ากับ 1.34 15.25 72.98 และ 10.44 %ตามล าดับดัง
แสดงในรูปที่ 10แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดขนาดคละของถ่าน
ของถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน และรูปที่ 3แสดง

ขนาดความแตกต่างของถ่านขนาดคละของถ่านเป็นปัจจัยที่
ส าคัญมากในการเผาเหล็ก ถ่านท่ีมีขนาดเดียวกับถ่านท่ีใช้ใน
การหุงต้มอาหารในครัวเรือน ไม่เหมาะสมที่จะน ามาเผาเหล็ก 
เนื่องด้วยการเผาเหล็กต้องมีช่วงการบ่มสุมเหล็กให้ร้อนได้ที่ 
ขนาดของถ่านก้อนเล็กสามารถสุมกลบเหลก็ได้ดีกว่าดังนั้นการ
ออกแบบเครื่องอัดถ่านเพื่ออัดถ่านใช้ในการตีเหล็กต้องให้ได้
ขนาดในช่วงค่านี ้

 
รูปที่ 10แผนภมูิเปรียบเทียบขนาดขนาดคละของถ่านของ 
ถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน 
1.4ผลการศึกษาสมรรถนะถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน (ขั้นตอนการตี
หลาบหรือการตีหุ่น) จากการศึกษาสมรรถนะถ่านที่ใช้ใน
ปัจจุบัน พบว่าในการตีมีดขั้นตอนการตีหลาบหรือการตีหุน่ จะ
มีล าดับการตี 2 ล าดับ คือ  
1.) การตีหลาบหรือการตีหุ่นส่วนใบมีด ดังแสดงในรูปที่ 5(3) 
จะใช้เวลาในการตีระหว่าง 1.23 – 2.27 เฉลี่ย 1.64 min 
มากกว่าการตีส่วนด้าม 
2.) การตีหลาบหรือการตีหุ่นส่วนด้ามมีดรูปที่ 5(5) จะใช้เวลา
ในการตีระหว่าง 0.39 – 0.97 เฉลี่ย 0.79 min น้อยกว่าการตี
ส่วนใบมีด 
รวมเวลาที่ใช้ในขั้นการตีหลาบหรือการตีหุ่น จะใช้เวลาในการ
ตีระหว่าง 1.80 – 3.07 เฉลี่ย 2.43 min 
3.) อัตราการเผาไหม้ของถ่านผลการศึกษาอัตราการเผาไหม้
ของถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กใน พบว่า เวลาที่เผาไหม้ของถ่าน
น้ าหนักสุทธิ 10 kg. ใช้เวลาในการเผาไหม้จนหมด ระหว่าง 
51.48 – 84.53 เฉลี่ย 66.08 min. อัตราการเผาไหม้ 7.10 
(118.30) – 11.66 (194.25) เฉลี่ย 9.28 
(154.66) kg h-1(g/min-1) 
4.) งานที่ท าได้คิดจากเหล็กวัตถุดิบก่อนตีมีน้ าหนักต่อช้ิน อยู่
ระหว่าง 0.71 – 0.94 เฉลี่ย 0.81 kg รวมน้ าหนักเหล็กวัตถุดิบ
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ที่ท าได้อยู่ระหว่าง 11.66 -17.57 เฉลี่ย 14.94 kg ต่อถ่าน 10 
kg คิดเป็นงานที่ท าได้อยู่ระหว่าง 1.17 – 1.76 เฉลี่ย 1.49 kg 
หมายความว่า น้ าหนักเหล็กวัตถุดิบ 1.49 kg จะใช้ถ่าน 1 kg 
ประมาณการปรมิาณการใช้ถ่านไมต้ีเหล็ก(คิดเฉพาะการตีพร้า) 
เท่ากับ 1,442.95 kg d-1 คิดเป็น 4,481kg d-1 (ไม้ดิบต่อวัน) 
คิดจากเปอร์เซ็นต์ถ่านท่ีได้ต่อไม้ดิบท่ีใช้ 32.20 เปอร์เซ็นต์ 
(ประลอง,  2540) 
1.5 ผลการทดสอบอณุหภมูิจากการเผาไหม้ของถ่านไม้ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน 
1)  ผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านไม้ที่ใช้ใน
ปัจจุบันในเตารางตีเหล็ก โดยการให้ช่างตีเหล็กปฏิบัติตามวิธี
ปกติในขั้นตอนการตีหลาบหรือการตีหุ่น (การตีนวด ยืดเหล็ก
ให้ได้รูปทรงตามต้องการ) พบว่า เวลาที่ช่างตีเหล็กเปิดโบล
เวอร์เป่าอากาศ ใช้ระยะเวลา 0.49 – 1.39 เฉลี่ย 0.88 min 

อุณหภูมิต่ าสุด(ช่วงที่ไม่มีการเป่าอากาศ) อยู่ระหว่าง 992.30 
– 1,132.40 °C เฉลี่ย 1,070.60 °C อุณหภูมิสูงสุด(ช่วงที่มีการ
เป่าอากาศ) อยู่ระหว่าง 1,103 – 1,309 เฉลี่ย 1,246.86 °C  
2.)  ผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านไม้ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน โดยใช้เตาเผาเพื่อทดสอบอุณหภูมิความร้อนโดยใช้
เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ท าการวัดค่าอุณหภูมิขั้นตอนการ
ทดสอบอุณหภูมิ น าตัวอย่างถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ปริมาณ 1.5 
กิโลกรัม ต่อตัวอย่าง ใส่ลงไปในเตาเผาแล้วท าการจุดไฟให้ถ่าน
ติดไฟ เปิดโบลเวอร์เป่าอากาศเพื่อเร่งการลุกไหม้ เป็นช่วงๆ 
ช่วงละ 5 วินาทีอ่านค่าอุณหภูมิที่เครื่องวัด เมื่ออุณหภูมิคงที่
หรือก าลังลดลงให้เปิดโบลเวอร์เป่าอากาศทุกครั้ง จนกระทั่ง
สามารถอ่านค่าความร้อนได้สูงสุดจากเครื่องวัด พบว่าค่า
อุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่าน มีค่าระหว่าง 965 – 1,125 
เฉลี่ย 1,038 °C 

ตารางที่ 3 แสดงรหัสย่อระบุชนิดถ่าน (อัตราส่วน ; ผงถ่าน :
วัสดุประสาน : น้ า) ที่ท าการศึกษา 

รหัสย่อ ชนิดถ่าน (อัตราส่วน ; ผงถ่าน : วัสดุ
ประสาน : น้ า) 

C1 เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน : แป้งมัน
ส าปะหลัง ; 1 : 0.005 : 0.5  

C2 เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน : แป้งมัน
ส าปะหลัง ; 1 : 0.029 : 0.7  

C3 เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน : แป้งมัน
ส าปะหลัง ; 1 : 0.05 : 0.7  

C4 เศษถ่านไม้จากเตาเผาถ่าน : ดินเหนียว ; 1 : 
0.5 : 0.35  

C5 เศษถา่นไม้จากเตาเผาถ่าน : ดินเหนียว ; 1 : 
0.75 : 0.7  

C6 เศษถ่านไมเ้หลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : 
แป้งมันส าปะหลัง ; 1 : 0.005 : 0.5  

C7 เศษถ่านไมเ้หลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : 
แป้งมันส าปะหลัง ; 1 : 0.029 : 0.7  

C8 เศษถ่านไมเ้หลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : 
แป้งมันส าปะหลัง ; 1 : 0.05 : 0.7  

C9 เศษถ่านไมเ้หลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : 
ดินเหนียว ; 1 : 0.5 : 0.35  

C10 เศษถ่านไมเ้หลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : 
ดินเหนียว ; 1 : 0.75 : 0.7  

C11 ถ่านแกลบ : ดินเหนียว ; 1 : 0.5 : 0.35  
C12 ถ่านแกลบ : ดินเหนียว ; 1 : 0.75 : 0.7  
C13 ถ่านฟางข้าว : ดินเหนียว ; 1 : 0.5 : 0.35  
C14 ถ่านฟางข้าว : ดินเหนียว ; 1 : 0.75 : 0.7  
C15 ถ่านเหง้ามันส าปะหลัง : ดินเหนียว ; 1 : 

0.5 : 0.35  
C16 ถ่านเหง้ามันส าปะหลัง : ดินเหนียว ; 1 : 

0.75 : 0.7  
C17 ถ่านไม้ที่ใช้ตีเหล็กในปัจจุบัน 

2. ผลการศึกษาการผลิตถ่านชีวมวลอัดแท่งและเศษถ่านเหลือ
ทิ้งในกระบวนการตีเหล็กเพื่อใช้ในการตีเหล็ก 
วัตถุดิบถ่านหรือแหล่งชีวมวลที่น ามาท าการผลิตเป็นถ่านอัด
แท่งเพื่อใช้ในการตีเหล็ก ครั้งนี้ได้แก่ แกลบ ฟางข้าว เหง้ามัน
ส าปะหลัง เศษถ่านเหลือทิ้งในกระบวนการตีเหล็กและเศษ

ถ่านไม้หน้าเตาเผาถ่าน ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้และตารางที่ 
3 แสดงรหัสย่อระบุชนิดถ่าน (อัตราส่วน ; ผงถ่าน :วัสดุ
ประสาน : น้ า) ที่ท าการศึกษา 
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2.1 ผลการศึกษาความช้ืนถ่านชีวมวลอัดแท่ง ความหนาแน่น 
อุณหภูมิจากการเผาไหม้ โดยใช้เตาเผาทดสอบอุณหภูมิความ
ร้อน 
1.) ถ่านชีวมวลอัดแท่ง C1 – C10 หลังจากอัดถ่านอัดแท่งแล้ว
น าลดความช้ืนด้วยการน าไปตากแดด แล้วท าการตรวจวัด
ความชื้น ความหนาแน่นและอุณหภูมิจากการเผาไหม้ โดยใช้
เตาเผาทดสอบอุณหภูมิความร้อน พบว่า เปอร์เซ็นต์ความช้ืน
ถ่านอัดแท่ง 2.68 – 10.63 เฉลี่ย 6.36 %(db) ความหนาแน่น
ถ่านอัดแท่ง อยู่ระหว่าง 447.07 – 759.67 เฉลี่ย 587.97 kg 
m-3และ 0.45 – 0.76 เฉลี่ย 0.59 g cm-3และอุณหภูมิสูงสุด
อยู่ระหว่าง 333.35 – 1,138.75 เฉลี่ย 748.63°C  
เมื่อพิจารณาค่าคุณภาพของถ่าน ค่าความร้อนของถ่านเป็น
สิ่งที่คาดหวัง ดังนั้นเมื่อพิจารณาอุณหภูมิสูงสุดของชนิดถ่าน
อัดแท่งที่ท าการศึกษาในรอบนี้ พบว่า ชนิดถ่านที่มีอุณหภูมิ
สูงสุดมากกว่า 1,000 °C มี ชนิดถ่าน C10 C4 C9 และ C5 
มีอุณหภูมิสูงสุด 1,104.35 1,138.75 1,127.50 และ 
1,123.05°C ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่น
ของถ่านคือถ่านที่มีความหนาแน่นสูงจะมีแนวโน้มให้ค่า
ความร้อนสูงตามไปด้วย และจะพบว่าชนิดถ่านที่ใช้แป้งมัน
ส าปะหลังเป็นตัวประสาน ไม่เหมาะที่จะน าไปใช้เป็นถ่านใน
การตีเหล็ก เพราะหลังจากเผาแล้วจะมีลักษณะกากแป้ง
เหนียวเหมือนตังเม ท าให้ติดเนื้อเหล็กวัตถุดิบตีมีดพร้า  

 
เพราะฉะนั้นในการศึกษาการอัดแท่งถ่านชีมวลส าหรับใช้ตี
เหล็ก รอบการศึกษาต่อไปจึงเลือกใช้วัสดุประสานดินเหนียว
เพียงชนิดเดียว 
2.) ถ่านชีวมวลอัดแท่ง C11 – C16 , C17จากผลการศึกษา 
หัวข้อ 2.1วัตถุดิบถ่านหรือแหล่งชีวมวลที่น ามาท าการผลิต

เป็นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ในการตีเหล็ก ครั้งนี้ได้แก่ แกลบ ฟาง
ข้าว เหง้ามันส าปะหลัง วัสดุประสานไดแ้ก่ ดินเหนียว ดังแสดง
ในตารางที่ 3 ถ่านชีวมวลอัดแท่ง C11 – C16 หลังจากอัดถ่าน
อัดแทง่แล้วน าลดความช้ืนด้วยการน าไปตากแดด แล้วท าการ
ตรวจวัดความช้ืน ความหนาแน่นและอุณหภูมิจากการเผาไหม้ 
โดยใช้เตาเผาทดสอบอุณหภูมิความร้อน พบว่า เปอร์เซ็นต์
ความช้ืนถ่านอัดแท่ง 4.96 – 6.65 เฉลี่ย 5.90 %(db) ความ
หนาแน่นถ่านอัดแท่ง อยู่ระหว่าง580.59 – 666.43 เฉลี่ย 
634.98 kg m-3และ 0.58– 0.67 เฉลี่ย 0.63 g cm-3และ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 992.25– 1,029.20 ค่าเฉลี่ย 
1,008.67 °C  
เมื่ อพิ จารณาอุณหภู มิ สู งสุ ดของชนิ ดถ่ านอั ดแท่ งที่
ท าการศึกษาในรอบนี้ พบว่า ชนิดถ่านที่มีอุณหภูมิสูงสุด
มากกว่า 1,000 °C มี ชนิดถ่าน C11C12C13 และ C15 มี
อุณหภูมิสูงสุด 1,029.20 1,008.55 1,012.58 และ 1,015.55 
°C ตามล าดับ ชนิดถ่านที่มีความหนาแน่นสูงจะมีอุณหภูมิสูง 
ชนิดถ่านที่มีความหนาแน่นต่ าจะติดไฟและลุกไหม้อย่าง
รวดเร็วและจะมีสะเก็ดไฟมากกว่าถ่านที่มีความหนาแน่นสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับ C17 (ถ่านไม้ที่ใช้ตีเหล็กในปัจจุบัน) 
และถ่านอัดแท่งชนิดต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 13 จะพบว่า
ชนิดถ่านที่มีอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 1,000 °C เช่นเดียวกับ 
C17 ได้แก่ ชนิดถ่าน C4 C9C5 C11 C12C13 และ C15 มี
ค่าอุณหภูมิสูงสุดจากการทดสอบมากกว่า 1,000 °C ซึ่งถ่าน
ชีวมวลอัดแท่งเหล่านี้จะสามารถใช้ทดแทนถ่านไม้ที่ใช้ใน
ปัจจุบันได้ 
 

 
รูปที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบความช้ืนถ่านอัดแท่ง ความ

หนาแน่นถ่านอัดแท่ง อุณหภูมจิากการเผาไหม้ โดย
ใช้เตาเผาทดสอบอุณหภูมิความรอ้นของถ่านอัด
แท่งชนิดต่างๆ 

รูปที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ 
โดยใช้เตาเผาทดสอบอุณหภูมิความร้อนกับเตาราง
ตีเหล็กของถ่านชีวมวลอัดแท่งชนิดต่างๆ และถ่าน
ไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเผาไหม้ของถ่านชีว

มวลอัดแท่งชนิดต่างๆ และถ่านไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน
ในเตารางตีเหล็ก 

 
2.2 ผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านชีวมวล
อัดแท่งในการตีเหล็ก 
1.)  ผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านชีวมวล
อัดแท่งในการตีเหล็ก ในเตารางตีเหล็ก โดยการให้ช่างตี
เหล็กปฏิบัติตามวิธีปกติในขั้นตอนการตีหลาบหรือการตีหุ่น 
(การตีนวด ยืดเหล็กให้ได้รูปทรงตามต้องการ) ใช้วิธีการ
ทดสอบ ดังข้อท่ี 1.5 (1.) โดยเลือกชนิดถ่าน C4 C5 C9 
C10 C11 C12 C13 C14 C15 และ C16 มาท าการทดสอบ 
พบว่า อุณหภูมิสูงสุดของถ่านชีวมวลอัดแท่งในเตารางตี
เหล็ก อยู่ระหว่าง 1,136.33 – 1,278.43 ค่าเฉลี่ย 
1,203.73 °C โดยถ่าน C10 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 1,278.43 
°C ดังแสดงในรูปที่ 14 
จากรูปที1่4 ผลการทดสอบอุณหภูมเิปรียบเทียบระหว่างเตา
ทดสอบอุณหภูมิและเตารางตีเหล็ก ค่าอุณหภูมิสูงสุดในเตา
รางตีเหล็กจะสูงกว่า และค่าอุณหภูมิสูงสุดในเตารางตีเหล็ก
ของถ่านชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งจะพบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 
1,000 °C ทุกชนิดถ่าน ซึ่งสามารถใช้ในการเผาตีเหล็ก
ทดแทนถ่านไม้ได้  
2.) ผลการทดสอบอัตราการเผาไหม้ของถ่านของถ่านชีวมวล
อัดแท่งชนิดต่างๆ และถ่านไม้ที่ใช้ในปัจจุบันในเตารางตี
เหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 15 พบว่า ถ่านชีวมวลอัดแท่งมีอัตรา
การเผาไหม้ระหว่าง 7.03 – 7.56 เฉลี่ย 7.25 kg h-1จะมี
อัตราการเผาไหม้น้อยกว่าถ่านไม้ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีอัตรา
การเผาไหม้เฉลี่ย 9.28 kg h-1 การจุดติดไฟช้าแต่ติดอยู่ได้
นานกว่า ส่งผลให้ประหยัดปริมาณถ่านได้มากกว่า ผลมา
จากค่าอุณหภูมิที่สูงกว่าและความหนาแน่นมากกว่า
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของประลอง. (2540) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าอุณหภูมิของถ่านชีวมวลอัดแท่ง มี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 1,000 °C ทุกชนิดถ่าน มีอัตราการเผา
ไหม้น้อยกว่าถ่านไม้ ซึ่งสามารถใช้ในการเผาตีเหล็กทดแทน
ถ่านไม้ได้ แต่พบว่า ถ่านชีวมวลอัดแท่ง มีลักษณะที่ยังไม่
เหมาะสมในการน ามาใช้ เนื่องจากเมื่อเผาไหม้ได้ระยะหนึ่ง 
วัสดุประสานหรือผลจากการอัดแท่ง ท าให้เม็ดถ่านหรือก้อน
ถ่านมีลักษณะเชื่อมประสานกัน เป็นก้อนเป็นแผ่น แม้ว่าจะ
ใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุประสาน ดังแสดงในรูปที่ 16ถ่านชีว
มวลอัดแท่งไม่มีความร่วนเหมือนถ่านไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการเผาบ่มเหล็ก การสอดเสียบเหล็กเข้าไปในกอง
ถ่าน ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหานี้ 

 
รูปที่ 16 แสดงลักษณะการจับตัวเป็นก้อนขณะเผาไหม้ของ

ถ่านชีวมวลอัดแท่งชนิดต่างๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
1.สรุปผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและสมรรถนะ
ของถ่านตีเหล็กในปัจจุบัน 
 1.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านไม้ท่ีใช้ใน
การตีเหล็กปัจจุบัน ประกอบด้วยความช้ืน ความหนาแน่น 
ขนาดคละถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน มีความช้ืน
ระหว่าง 7.13 – 13.23 เฉลี่ย 10.11 %(db)มีความ
หนาแน่นระหว่าง 377.78 – 433.33 เฉลี่ย 405.76 kg m-3

และ 0.38 – 0.43 เฉลี่ย 0.41 g cm-3 และขนาดคละของ
ถ่าน สามารถคัดแยกเปอร์เซ็นต์ขนาดคละถ่านเฉลี่ยได้ 
เปอร์เซ็นต์ขนาดถ่านคละขนาดใหญ่(Large) ขนาดกลาง
( Medium) ข น า ด เ ล็ ก ( Small)  แ ล ะ ข น า ด ช้ิ น เ ล็ ก ๆ
(Fines)เท่ากับ 1.34 15.25 72.98 และ 10.44 % 
ตามล าดับ 
 1.2 สรุปผลการศึกษาสมรรถนะถ่านที่ใช้ในปัจจุบันการ
ตีหลาบหรือการตีหุ่นส่วนใบมีด จะใช้เวลาในการตีระหว่าง 
1.23 – 2.27 เฉลี่ย 1.64 min มากกว่าการตีส่วนด้ามการ
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การตีหลาบหรือการตีหุ่นส่วนด้ามมีด จะใช้เวลาในการตี
ระหว่าง 0.39 – 0.97 เฉลี่ย 0.79 min น้อยกว่าการตีส่วน
ใบมีด รวมเวลาที่ใช้ในขั้นการตีหลาบหรือการตีหุ่น จะใช้
เวลาในการตีระหว่าง 1.80 – 3.07  เฉลี่ย 2.43 min อัตรา
การเผาไหม้ของถ่านไม้ที่ใช้ในการตีเหล็กในปัจจุบัน พบว่า 
เวลาที่เผาไหม้ของถ่านน้ าหนักสุทธิ 10kg. ใช้เวลาในการเผา
ไหม้จนหมด ระหว่าง 51.48 – 84.53 เฉลี่ย 66.08 min. 
อัตราการเผาไหม้ 7.10 (118.30) – 11.66 (194.25)เฉลี่ย 
9.28(154.66) kg h-1(g/min-1)คิดเป็นงานที่ท าได้อยู่ระหวา่ง 
1.17 – 1.76 kg เฉลี่ย 1.49 kg หมายความว่า น้ าหนัก
เหล็กวัตถุดิบ 1.49 kg จะใช้ถ่าน 1 kg คิดเป็น 4,481kg d-1 
(ไม้ดิบต่อวัน)  
 1.3สรุปผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่าน
ที่ใช้ในปัจจุบันในเตารางตีเหล็ก อุณหภูมิต่ าสุด(ช่วงที่ไม่มี
การเป่าอากาศ) อยู่ระหว่าง 992.30 – 1,132.40 °C เฉลี่ย 
1,070.60 °C อุณหภูมิสูงสุด(ช่วงที่มีการเป่าอากาศ) อยู่
ระหว่าง 1,103 – 1,309 °C  เฉลี่ย 1,246.86 °C  
 1.4สรุปผลการทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่าน
ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้เตาเผาเพื่อทดสอบอุณหภูมิความร้อน 
ค่าอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่าน มีค่าระหว่าง 965 – 
1,125 °C เฉลี่ย 1,038 °C 
2. สรุปผลการศึกษาการผลิตถ่านชีวมวลอัดแท่งและเศษ
ถ่านเหลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็กเพื่อใช้ในการตีเหล็ก 
 วัตถุดิบถ่านหรือแหล่งชีวมวลที่น ามาท าการผลิตเป็น
ถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ในการตีเหล็ก พบว่า ความช้ืน ความ
หนาแน่นและอุณหภูมิจากการเผาไหม้ โดยใช้เตาเผา
ทดสอบอุณหภูมิความร้อน เปอร์เซ็นต์ความช้ืนถ่านอัดแท่ง 
4,96 – 6.65เฉลี่ย 5.90 %(db) ความหนาแน่นถ่านอัดแท่ง 
อยู่ระหว่าง 580.59 – 666.43 เฉลี่ย 634.98 kg m-3และ 
0.58– 0.67 เฉลี่ย 0.63 g cm-3และอุณหภูมิสูงสุดอยู่
ระหว่าง 992.25– 1,029.20 เฉลี่ย 1,008.67 °Cสรุปผลการ
ทดสอบอุณหภูมิจากการเผาไหม้ของถ่านชีวมวลอัดแท่งใน
การตีเหล็ก ในเตารางตีเหล็ก อยู่ระหว่าง 1,136.33 – 
1,278.43 ค่าเฉลี่ย 1,203.73 °C  โดยถ่าน C10 (เศษถ่าน
ไม้เหลือท้ิงในกระบวนการตีเหล็ก : ดินเหนียว ; 1 : 0.75 : 
0.7) มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 1,278.43 °C  มีอัตราการเผา
ไหม้น้อยกว่าถ่านไม้ ซึ่งสามารถใช้ในการเผาตีเหล็กทดแทน
ถ่านไม้ได้ แต่พบว่า ถ่านชีวมวลอัดแท่ง มีลักษณะที่ยังไม่

เหมาะสมในการน ามาใช้ เนื่องจากเมื่อเผาไหม้ได้ระยะหนึ่ง 
วัสดุประสานหรือผลจากการอัดแท่ง ท าให้เม็ดถ่านหรือก้อน
ถ่านมีลักษณะเช่ือมประสานกัน เป็นก้อนเป็นแผ่น ถ่านชีว
มวลอัดแท่งไม่มีความร่วนเหมือนถ่านไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการเผาบ่มเหล็ก การเสียบเหล็กเข้าไปในกองถ่าน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยผ่าน
หน่วยงานมหาวิทยาลัยพนม จึงสามารถด าเนินการจนเสร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
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วจัิยและพฒันาเคร่ืองหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนป่ันดิน 

เบิกร่อง หยอดเมลด็ และกลบเมลด็เสร็จในขั้นตอนเดียว 

Research and development of paddy seeder connect to rotary hoe for dry land  
make grooves, release paddy seed, soil fill in one step. 

 

ธฏษธรรมช ์ ลาโสภา (Thodsatam  Lasopha)* 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู  วฒันสุข (Asst.Prof. Dr.Anukul Watthanasuk)** 

 อสันี  รัตนวจิารณ์ (Asanee  Ratanawijan)*** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัและพฒันาตน้แบบเคร่ืองมือตน้ทุนต ่า มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขา้วนาแห้งแบบต่อพ่วง

จอบหมุนตีดิน สามารถเบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบดินเสร็จในขั้นตอนเดียว สามารถลดตน้ทุนการท านาแบบปักด าและแบบหว่าน
ดว้ยมือ ลดขั้นตอนการท านาแบบเดิมท่ีตอ้งท าหลายรอบ มาเป็นรอบเดียวเสร็จ เคร่ืองหยอดมีขนาด 150 x 120 x 110  เซนติเมตร   วสัดุ
ท่ีใชท้  าเป็นเหลก็ อลูมิเนียม และพลาสติก ตวัเคร่ืองมีน ้าหนกัเบา (250 กก.) ซ่อมบ ารุงง่าย  อะไหล่หาไดง่้ายจากร้านคา้ในทอ้งถ่ิน  

จากการทดลองหยอดขา้ว 10  ไร่  ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง ต่อพ่วงเคร่ืองหยอดกบัรถไถขนาด 24  แรงมา้ ใชน้ ้ ามนัดีเซลทั้งหมด  10  
ลิตร  ใชข้า้วเปลือก 5 กก. ต่อไร่  ( กก.ละ 30  บาท เท่ากบั 150 บาทต่อไร่)  ถา้เป็นการท านาแบบเดิมใช ้เมล็ดพนัธ์ุ 30 กก. ต่อไร่  ( 900 
บาทต่อไร่)    ลดตน้ทุนการท านาจากปกติ 1,800 บาท (ค่าไถ 300 + ค่าตีดิน 300 + ค่าหยอด 300 + ค่าเมล็ดพนัธุ์ 900) เหลือเพียง 750  
บาทต่อไร่ (ค่าไถ่ 300 + ค่าตีดินและหยอด 300 + ค่าเมล็ดพนัธุ์ 150) สามารถน าเคร่ืองมือน้ีมาแกปั้ญหาการท านาแบบหยอดไดอ้ย่าง
คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 
Research and develop a low-cost tool. The goal is to design and build a paddy seeder machine for dry land rice farming. 

The paddy seeder machine connected to the rotary hoe, can withdraw grooves, release grain to ground and filling soil, done in one 
step. This machine can reduce cost of rice farming, the transplant rice seedlings and hand sowing method. By using this machine, 
the many steps of rice growing process were reduced to one step. Machine size: 150 x 120 x 110 cm made of steel, aluminum and 
plastics. The  light weight machine (250 kg) is easy maintenance and parts are readily available from local stores. 

The experimental in 10 rais spent five hours. The machine connected to tractors with 24 hp consumed 10 liters of diesel 
fuel and 5 kilograms of paddy per rai (one kg paddy 30 baht spent 150 baht per rai). By conventional rice farming, the 30 kgs of 
paddy were used per rai (900 baht per rai), the new method can reduce cost of farming from 1800 bahts ( plowing 300+ soil 
grinding 300+ seeding 300 + paddy seed 900) to only 750 bahts per rai (plow 300+ grinding and seeding 300 + paddy seed 150). 
This can led to solve the rice farming problem cost-effectively and efficiently. 

 

ค าส าคญั : การหวา่นขา้ว, เคร่ืองหยอดขา้ว, จอบหมุน 
Key Words : Direct seeding, Seeder machine, Rotary hoe 
*สาขาวิชาเค่ืองกลและอุตสาหการ, คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000.Email: Thodsatam@hotmail.com 
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บทน า 
  “ชัว่นาตาปี”.... ชาวเอ๋ยชาวนา ฟ้าคดหลงัต ่า  ร้อยปี  ร้อย
ค า  ย  ่าโคลนโบกคนั ทุนหนอน้อยนิด มากเหล่าน้องเอ๋ย  
เงินตราย  ่าเอย  ทุนหนอตรากตร า  พอเพรียงใตห้ลา้ มองตา
ขยิบหาย  หลานลูกใครกลาย  เป็นนายมาโปรดปราน  จัก๊
ท าอนัใดอยู ่  รึลืมนาค า    โคกบา้นหนองอีฮึมค ่า    เชา้สาย
ท่ีคอยทาง  ไดโ้ปรดโยนมือ  รู้นอ้ยนิดหนา  กลบัลงมาเถิด
พฒันา   แปลงนาบ้านยงัคอย  ไม่ตอ้งรวยร ่ า  เชิดศกัด์ิสูง
เสย  มากทองกองเกย  เทา้หนอลอยเหนือดิน   จริงเท็จก็สู่รู้  
นานนมนกัหนา  แทเ้ท็จบงัตา...ไม่เห็นมีมาพฒันาทอ้งแม่
เลย” 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อวิจัยและพฒันาเคร่ืองหยอดขา้วนาแห้งต่อพ่วง
จอบหมุนป่ันดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว 
 
วธีิการวจัิย 

 
 

รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
รูปที ่2 ปัญหาการหวา่นขา้วดว้ยมือท่ีไม่ทัว่ถึง 

                          และส้ินเปลืองเมลด็พนัธ์ุ 
 

 
รูปที ่3 การหวา่นไม่เป็นแถว ยากต่อการดูแลรักษาโดยเฉพาะ  

        ปัญหาเร่ืองหญา้และวชัพืชท่ีไม่ตอ้งการในแปลงนา 
 

 
 

รูปที ่4 ออกแบบเคร่ืองหยอดก่อนการผลิตจริง 
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รูปที ่5 ทดสอบการต่อพว่งกบัจอบหมุนค านวณช้ินส่วน
ความแขง็แรง  ค่าทางวศิวกรรมตา่ง ๆ ก่อนการผลิตจริง 

 

 
 

รูปที ่6 ลงมือผลิตตามแบบงานท่ีออกแบบไว ้
 

 
 

รูปที ่7 ทดลงหยอดขา้วในแปลงทดลอง 

 
 

รูปที ่8 ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านจริงตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที ่9 ปรับปรุงแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านจริง 
 

 
 

รูปที ่9 นาขา้วทดลองท่ีหยอดจริง 

 
ผลการวจัิย 
     ผลการทดลองโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการท านา และ
ดา้นเคร่ืองกล ดา้นละ 5 ท่าน     ขบัรถหยอดขา้วพร้อม
ประเมิน ตามแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
ผลออกมา ดงัน้ี 
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4.700.47

4.620.49
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  รูปที ่11  แสดงค่าทางสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมของผูใ้ชง้านและดา้นเคร่ืองกล          

                หมายเหตุ : เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดั
ระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงดงัต่อไปน้ี (วรียา ภทัรอาชาชยั. 
2539:355) 
                ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   4.51 – 5.00 แปลความหมาย
ไดว้า่ระดบั ดีมาก, 3.51 – 4.50  แปลความหมายไดว้า่ระดบั 
ดี,    2.51 – 3.50     แปลความหมายไดว้า่   ระดบั    พอใช,้  
1.51 – 2.50   แปลความหมายไดว้า่     ระดบั  ควรปรับปรุง, 
1.00 – 1.50 แปลความหมายไดว้า่   ระดบั  ใชไ้ม่ได ้
 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบตน้ทุนการท านาหยอดแบบหวา่นและแบบหยอดทัว่ไปกบัเคร่ืองหยอดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
     ขอ้ดี 
     1. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา  อะไหล่จดัหาไดง่้าย   
     2. ใชง้านง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  คนเดียวสามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้
      3. สามารถลดตน้ทุนใหช้าวนาผูท้  านาและ
ผูป้ระกอบการอาชีพท านา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
     กลุ่มชาวนาท่ีท านาหยอดทัว่ประเทศ และทัว่โลก
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
          1. ประหยดัเมลด็พนัธ์ุ 
          2. ประหยดัแรงงาน 
          3. ประหยดัตน้ทุน 
 

กติติกรรมประกาศ 
      โครงการวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ 

ท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล วฒันสุข พ่ีชายท่ีแสนดีท่ี
ร่วมงานกนัพฒันาชาวนา โดยไม่เหน็ดเหน่ือย  ท่ีท าดว้ยใจ  
ใส่ลงไปดว้ยจิตวญิญาณ   และปราชญผ์ูเ้ช่ียวชาญ พ่ีเป๊ียะ 
หรือ อสันี  รัตนวจิารณ์ ผูจ้ดัการการท านาแบบประณีตแห่ง
วานรนิวาส    ไอเดียสุดเจ๋ง  ไม่มีวนัยอมแพ ้ แมทุ้นจะนอ้ยนิด 
เราก็ยงัไม่ท้ิงกนัเร่ือยมา กลุ่มนกัปฏิรูปการท านา ท่ีจะท า
จนกวา่จะหมดแรงกนัไป เพ่ือตอบแทนคุณขา้ว และชาวนาท่ี
เทิดทูนเหนือส่ิงอ่ืนใด 
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การพัฒนาดินขาวเผาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนผสมวัสดุประสาน 
ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 

Development of Metakaolin from Northeast used as Binder  
in Casting Process of Rice Polishing Cylinder 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดินขาวเผาจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนผสมวัสดุประสานใน
การข้ึนรูปลูกหินขัดข้าว ทดแทนวัสดุประสานเดิมซึ่งเป็น
ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ทีน่ าเข้าจากต่างประเทศและช่วย
ลดต้นทุนการผลิต ในงานวิจัยนี้ได้เลือกดินขาวจาก 3 
แหล่ง คือ อุดรธานี  นครพนม  และอุบลราชธานี  โดย
ออกแบบการทดลองและประมวลผลด้วยโปรแกรมมินิ
แทปรีลิส 14 ในการทดสอบแรงอัดและแรงดึง พบว่า 
อัตราส่วนของปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์  : ดินขาวเผา ที่
เหมาะสม จากทั้ง 3 แหล่ง คือ 63 : 37, 71 : 29 และ 
100 : 0 ตามล าดับ เมื่อน าสูตรดังกล่าว ไปขึ้นรูปลูกหิน
ขัดข้าวและทดสอบการสีข้าว พบว่า ลูกหินดินขาว
อุดรธานีมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าลูกหินดินขาวนครพนม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ มีร้อยละข้าว
หักเฉลี่ย ร้อยละ 32.52, 38.29 ในขณะที่ อัตราการสึก
หรอเฉลี่ยนั้น ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  โดยมีค่าเฉลี่ย  7.27, 6.53 กรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ  
 

ABSTRACT 
The objective of this research were to 

develop metakaolin from the Northeast of 
Thailand as a binder in the casting process of 
rice polishing cylinders in replacement of the 
imported calcined magnesite cement and to 
minimize the production cost of the cylinder. 
Metakaolin from 3 different regions, Udon Thani, 
Nakhon Phanom and Ubon Ratchathani were 

obtained. The design of experiment analysis 
using the MINITAB Release 14 based on the 
compressive strength and tensile strength 
testing was conducted. According to the 
analysis results, it was found that the optimal 
formulas were calcined magnesite cement : 
metakaolin from Udon Thani, Nakhon Phanom 
and Ubon Ratchathani equal to 63: 37, 71: 29 
and 100: 0, respectively. When using the 
optimal formulas to cast and test the rice 
milling, it was found Udon Thani metakaolin 
cylinder has efficiency better than Nakhon 
Phanom metakaolin cylinder by statistically 
significant at 0.05.that is the average broken rice 
percent were 32.52 and 38.29. While the 
average average wear rate both have not 
statistically significant at 0.05 were 7.27 and 6.53 
g/hr respectively.   
 
ค าส าคัญ : ดินขาวเผา, วัสดุประสาน , ลูกหินขัดข้าว  
Keywords : Metakaolin , Binder , Rice Polishing 
Cylinder 
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***** นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

****** อาจารย์ประจ า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 

ค าส าคัญ : ดินขาวเผา, วัสดุประสาน , ลูกหินขัด
ข้าว  

Keywords : Metakaolin , Binder , Rice 
Polishing Cylinder
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 
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บทน า 
จากอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องสีข้าวเป็นเครื่องจักรกล

การเกษตรพื้นฐานที่มีความส าคัญกับเกษตรกรไทยมา
ด้วยดีโดยตลอด  เกษตรกรได้น าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กท่ีมี
ก าลังการผลิตอยู่ที่ 1-2 ตันต่อวันและเครื่องสีข้าวขนาดที่
ใช้ในครัวเรือนที่มีก าลังการผลิตอยู่ที่ 10 กระสอบต่อวัน
มาใช้ในปัจจุบันกันมากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว 
เพราะสามารถสีข้าวเพื่อบรโิภคในครวัเรือน ถึงอย่างไรก็ดี  
คุณภาพข้าวที่สีออกมาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น 
ชนิดพันธ์ข้าว รูปร่าง ขนาด ความช้ืน รวมทั้งกลไกการ
กะเทาะเปลือกและขัดขาวในเครื่องสีข้าวด้วย (ไมตรี, 
2544) ส าหรับการขัดข้าวเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและ
คุณภาพของข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีจะมีเปอร์เซน็ต์การหัก
มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหินขัดข้าวที่ใช้เป็น
ส าคัญ (วัชรชัย และ สมโชติ, 2545)  ลูกหินขัดไม่ว่าจะ
เป็นแบบแกนตั้งหรือแบบแกนนอนที่นิยมใช้กันอยู่ ใน
ชนบทประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีวัสดุผสม 2 ส่วนที่
ส าคัญ (สุขอังคณา, 2547) คือ ส่วนที่ 1 คือ วัสดุขัดสี 
ได้แก่ หินกากเพชร (Emery grain) และ หินกากแก้ว 
(Silicon carbide) ส่วนที่ 2 คือ วัสดุประสาน ที่เป็น
ส่วนผสมระหว่างปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ และเกลือแมกนี
เซี่ยมคลอไรด์  

       ปัจจุบันพบว่าวัสดุประสาน คือ ปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์  มีการน าเข้าจากต่างประเทศ ประมาณ 
5,268 ตัน/ปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยปีละ 89 ล้านบาท 
(กรมศุลกากร, 2554) จึงมีแนวคิดในการน าประยุกต์วัสดุ
ปอซโซลานในประเทศ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางภาค
เกษตรกรรม คือ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย และดินขาวเผา 
มาเป็นส่วนผสมร่วมกับปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ เพื่อช่วย
ในการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงส่วนผสมให้
เป็นไปได้ดียิ่งข้ึน (ปริญญา และ ชัย, 2551) เช่น งานวิจัย
ของ สุธี ปิยะพิพัฒน์ (2544) ที่ศึกษา การปรับปรุง
คุณภาพเถ้าแกลบผสมทรายโดยใช้ปูนขาว โดยได้น าเอา 
เถ้าแกลบผสมกับทรายในอัตราส่วน 100:0, 90:10, 
80:20, 70:30 และ 60:40 ในแต่ละอัตราส่วน ท าการ
ผสมปูนขาว ที่ปริมาณร้อยละ 3, 5, 7 และ 9 โดยน้ าหนัก 
ผลจากการวิจัยพบว่าเถ้าแกลบผสมทราย ที่อัตราส่วน 

60:40 เป็นอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
น ามาใช้งานคันทางที่เป็นช่องถนนซึ่งวางเป็นแนวยาว 
ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับเถ้าชานอ้อย ของ สุชีรา กุลชนะ
ประสิทธิ์ (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติทางด้าน
ความคงทนของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย โดยแทนที่
ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชานอ้อยร้อยละ 10, 20, 30 และ 50 
ซึ่งพบว่าส่วนผสมที่แทนที่ด้วยเถ้าชานอ้อยร้อยละ 10 มี
ก าลังอัดใกล้เคียงกับมอร์ต้าซีเมนต์ที่อายุ 3 วัน และมี
ก าลังอัดสูงกว่าเมื่ออายุ 7 วัน ส าหรับส่วนผสมที่แทนที่
ร้อยละ 20 และ 30 นั้น จะให้ก าลังอัดต่ ากว่ามอร์ต้า
ซีเมนต์ที่บ่มเมื่ออายุ 3 และ 7 วัน แต่เมื่อบ่มอย่าง
ต่อเนื่องจนอายุ 28 วัน จะให้ก าลังอัดสูงกว่ามอร์ต้า
ซีเมนต์ล้วน ในส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับดินขาวเผานั้น  วุฒิ
กรณ์  มาลี (2549)  ที่ศึกษา คอนกรีตผสมดินขาวและ
เถ้าลอยส าหรับงานซ่อมชนิดเทบาง โดยท าการเผาดิน
ขาว ด้วยความร้อนท่ี 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 
ช่ัวโมง และใช้ร่วมกับเถ้าลอยแทนท่ีปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 
จากการศึกษาพบว่า ความสามารถของมอร์ต้าและ
คอนกรีตลดลงเมื่อใช้เฉพาะดินขาวแทนที่ซีเมนต์เพียง
อย่างเดียว แต่การใช้เถ้าลอยร่วมเป็นส่วนผสม สามารถ
ชดเชยความสามารถการท างานท่ีสูญเสียไป ดินขาวมีผลดี
ต่อก าลังอัดของคอนกรีตในช่วง 7 วันแรก ส่วนเถ้าลอย
ช่วยพัฒนาก าลังอัดในระยะยาว อัตราส่วนของดินขาวต่อ
เถ้าลอย ในอัตรา 10:10 เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมที่สุด  

          ในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุปอซโซ
ลานกับลูกหินขัดข้าวนั้น ธิติกานต์  บุญแข็ง (2555) ได้
ท างานวิจัยในการประยุกต์วัสดุปอซโซลานเป็นวัสดุ
ประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว โดยได้เลือก
วัสดุปอซโซลานจากธรรมชาติ คือ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย 
ที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดินขาวเผา ที่มา
จากจังหวัดล าปางทางภาคเหนือ มาทดแทนปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์ ในอัตราร้อยละ 40 พบว่าสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
คือ เถ้าแกลบ : เถ้าชานอ้อย : ดินขาวเผา คือ 15 : 25 : 
60  ซึ่งเมื่อน าไปขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวพบว่า มีร้อยละข้าว
หักเฉลี่ย ร้อยละ 19.88 และอัตราการสึกหรอ 4.43 
กรัม/ช่ัวโมง ส่วนวัสดุประสานเดิมมีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 
ร้อยละ 23.98 และอัตราการสึกหรอ 7.02 กรัม/ช่ัวโมง 
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จากงานวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ดินขาวมีสัดส่วนการ
ทดแทนที่มากที่สุดของวัสดุปอซโซลานที่น ามาเลือกใช้
ทดลองเป็นวัสดุประสาน ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดจาก
งานวิจัยนี้ หากสามารถหาดินขาวจากทางภาคอีสาน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะพบในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเซรามิค เช่น 
จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น มาท าการศึกษา
ในการพัฒนาเป็นวัสดุประสาน ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของดินขาวในภาคอีสาน และเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง 
ช่วยให้สามารถบริหารจัดการวัสดุประสานปอซโซลาน
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
การลดต้นทุนการผลิตของลูกหินขัดข้าว และลดการ
น าเข้าปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ จากต่างประเทศ ได้อีก
ทางหนึ่ง จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของดินขาวเผาที่

เป็นวัสดุประสานในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกหิน

ขัดข้าวที่ใช้ดินขาวเผาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
แหล่งต่างๆ  

 
วิธีการวิจัย 
       1. การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้

ทดลอง  
  ส าหรับปัจจัยควบคุมในการทดลอง คือ ดินขาวเผา 

และปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ ทั้งนี้ ดินขาวจะถูกเผาที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นจะท าการบดและผ่านการร่อนตะแกรงขนาด 
325 ตามมาตรฐาน ASTM C618 โดยดินขาวที่น ามา
ทดสอบ จะมี 3 แหล่งคือ ดินขาวอุดรธานี ดินขาว
นครพนม และดินขาวอุบลราชธานี  ในการขึ้นรูปช้ินงาน
ทดสอบและลูกหินขนาดจริงนั้น จะใช้ในอัตราส่วน
เดียวกัน คือ วัสดุขัดสี : วัสดุประสาน อัตราส่วน 5 : 1 
โดยท าการทดสอบการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
แบบแกนนอนซ่ึงนิยมใช้กันในชนบท ในส่วนข้าวเปลือกท่ี
ท าการทดลองเพื่อสีข้าวนั้น  เป็นข้าวดอกมะลิ 105 ตาม

มาตรฐาน มอก 888-2532 ซึ่งใช้ในการทดลองกับเครื่อง
สีข้าวขนาดเล็ก และข้าวเปลือกที่ท าการทดลองจะผ่าน
การตรวจวัดความชื้นให้เกิน 14%  มีการป้อนข้าวเปลือก
ในอัตรา 20 กิโลกรัม ต่อ 1 หน่วยทดลอง ทั้งนี้ได้ใช้
โปรแกรม มินิแทปรีลิส 14 ที่มีลิขสิทธิ์ โดยออกแบบการ
ทดลองด้วย  ฟังก์ช่ันการออกแบบส่วนผสม (Mixture 
design)  วิธีการดังกล่าวเหมาะส าหรับการหาสัดส่วนที่
เหมาะสมของวัสดุผสม ในการสร้างพื้นผิวผลตอบจากการ
ทดสอบความต้านทานแรงอัด (Compressive strength) 
และความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ซึ่งทั้งสอง
ปัจจัยเป็นส่วนส าคัญในการบ่งช้ีประสิทธิภาพของวัสดุผสม  

 
      2. การออกแบบการทดลอง 

      ในการออกแบบการทดลองแบ่งเป็น 2  ส่วน ดังนี้ 
  1) การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของดินขาวเผา

แล้วน าสัดส่วนที่เหมาะสมใช้ในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
จริง โดยมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ความต้านทานแรงอัด และ
ความต้านทานแรงดึง 

2) การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีข้าว 
ของลูกหินดินขาวในแต่ละแหล่ง  และทดสอบ

เปรียบเทียบกับลูกหินที่ใช้ปูนทั้งหมด โดยใช้อัตราส่วน
เดียวกัน คือ วัสดุขัดสี : วัสดุประสาน อัตราส่วน 5 : 1 
และมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าวหัก และอัตราการ
สึกหรอ  

ส าหรับปัจจัยที่ท าการศึกษา คือ ดินขาวเผา จากทั้ง 
3 แหล่ง คือ ดินขาวเผาอุดรธานี  ดินขาวเผานครพนม  
ดินขาวเผาอุบลราชธานี ซึ่งเมื่อใช้โปรแกรม ในการ
ออกแบบการทดลองด้วยวิธีการออกแบบส่วนผสม จะได้
ทั้งหมด 5 สูตรส าหรับดินขาวแต่ละแหล่ง ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สัดส่วนดินขาวเผาในการออกแบบการ

ทดลอง  
 
 
สู

ตรที่ 

วัสดุผสม 
ปูน แคล

ซิเนดแมกนี
ไซด์ 
(กรัม) 

ดินขาว
เผา 
(กรมั) 

วัสดุ
ขัดส ี

คงที ่
(กรัม) 

1 50 50 500 
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2 75 25 500 
3 0 100 500 
4 25 75 500 
5 100 0 500 

 
     3. การขึ้นรูปชิ้นงานเพ่ือทดสอบแรงอัดและ

แรงดึง 
   1) เตรียมส่วนผสมท่ีจะขึ้นรูปตามสูตรต่างๆใน

ตารางที่ 1 และเตรียมน้ าเกลือแมกนีเซี่ยมคลอไรด์ ความ
เค็ม 30 ดีกรี ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

   2) น าส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน 
จากนั้นค่อยเทน้ าเกลือแมกนีเซี่ยมคลอไรด์ ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร ลงไป แล้วคลุกเคล้าให้เข้าด้วยกัน 

   3) น าส่วนผสมที่ได้จากข้อ 2 ไปท าช้ินทดสอบ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร และสูง 100 
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก.409-2525 เพื่อทดสอบ
ความต้านทานแรงอัด และทดสอบความต้านทานแรงดึง
ในรูปแบบช้ินทดสอบแบบบริคห์ ดังรูปที่ 1 

   4) ช้ินทดสอบที่ได้จากข้อ 3 น าไปตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง
พอดีและใช้ถุงพลาสติกคลุมบ่มไว้เป็นเวลา 7 วัน     

   5) ท าการขึ้นรูปช้ินงานตามขั้นตอนที่ 1-4 ให้ได้
จ านวน 3 ช้ินงานต่อการทดสอบในแต่ละสูตรส าหรับดิน
ขาวแต่ละแหล่ง 

 
 

รูปที่ 1 ช้ินงานทดสอบความต้านทานแรงอัดและ 
                 ความต้านทานแรงดึง 
 
    4. การขึ้นรูปลูกหนิขัดข้าว 

       1) ผสมวัสดุขัดสี คือ หินกากเพชรและหินกาก
แก้ว กับ วัสดุประสาน คือ ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ กับ
ดินขาว โดยมีอัตราส่วน 5 ต่อ 1 โดยน้ าหนัก คลุกเคล้าให้
เข้ากัน ซึ่งลูกหินดินขาวแต่ละแหล่งจะมีสัดส่วนดินขาว

เป็นไปตามการประมวลผลจาการทดสอบในข้อ 3 ยกเว้น
ลูกหินท่ีใช้ปูนท้ังหมดก็ไม่มีส่วนผสมดินขาว 

       2) เทน้ าเกลือแมกนีเซี่ยมคลอไรด์ ความเค็ม 
30 ดีกรี ปริมาตร 700 มิลลิลิตร ลงในส่วนผสมตามข้อ 1 
แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

       3) น าส่วนผสมที่มีความเหนียว ปั้นขึ้นรูปโดย
พอกหุ้มแกนเหล็กหล่อของลูกหินขัดข้าวให้มีความหนา
ประมาณ 1 นิ้ว ดังรูปที่ 2 

       4) บ่มช้ินงานไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน 
จากนั้นน าลูกหินขัดข้าวท ากลึงแต่งหน้าหินให้ได้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 น้ิว  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การพอกส่วนผสมขึ้นรูปลกูหินขัดข้าว 
 
 5.การทดลองสีข้าวเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 

       1) น าลูกหินมาช่ังน้ าหนักแล้วประกอบใส่ใน
เครื่องสีข้าว ปรับระยะห่างระหว่างลูกยางกับหน้าลูกหิน
ให้ได้ระยะ 1.5 มิลลิเมตร 

       2) ท าการสีข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105  
เพื่อล้างหน้าหินก่อน 5 กิโลกรัม      หลังจากนั้นจึงสีข้าว
ต่อเนื่องอีกจ านวน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งหน่วยการทดลอง  
ดังรูปที่ 3     

       3) น าลูกหินที่ผ่านการสีข้าวแล้วมาท าความ
สะอาดเพื่อที่จะเอาเศษข้าวและร าที่ติดมากับลูกหิน โดย
ใช้ลมเป่า แล้วชั่งน้ าหนัก และบันทึกผล 

       4) สุ่มข้าวสารมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก 
ด้วยเครื่องแยกข้าว และค านวณอัตราการสึกหรอของลูก
หินขัดข้าว จากน้ าหนักลูกหินท่ีหายไปต่อเวลาสี 

       5) ท าการทดลองตามวิธีการทดลองข้างต้น
จากข้อ 1 ถึง ข้อ 3 โดยท าซ้ าให้ครบ 3 ครั้ง  
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รูปที่ 3 การน าลูกหินขัดข้าวมาทดสอบการสีข้าว 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
       1. ผลการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของดิน

ขาวเผาในแต่ละแหล่ง 
       ในโปรแกรม มินิแทปรีลิส 14 มีฟังก์ช่ัน 

Response Optimizer  เพื่อใช้ส าหรับหาจุดที่เหมาะสม
ของปัจจัย ที่เป็นจุดที่ดีที่สุดของชุดการทดลองที่ศึกษานี้ 
โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้ฟังก์ชัน ความพึงพอใจโดยรวม 
(Desirability function) เพื่อหาค่าท่ีเหมาะสมของปัจจัย  
โดยขั้นตอนนี้จะต้องมีการก าหนดขอบเขตของผลตอบ 
ได้แก่ ค่าในระดับต่ าสุด (Lower) ค่าเป้าหมาย (Target) 
และค่าในระดับสูงสุด (Upper) รวมถึงการก าหนดค่า
น้ าหนักผลตอบ (Weight) และค่าความส าคัญของผล
ตอบ (Importance) ในงานวิจัยนี้ ให้น้ าหนักและ
ความส าคัญของผลตอบเท่ากับ 1 เนื่องจากต้องการเน้น
ให้ผลตอบเข้าเป้าหมายมากท่ีสุด  ส าหรับขอบเขตของผล
ตอบในส่วนของแรงอัดและแรงดึงได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ให้ใกล้เคียงกับ ค่าเฉลี่ยของแรงอัดและแรงดึงของวัสดุ
ผสมในอัตราส่วน 5 : 1 กล่าวคือ แรงอัดที่ 23 MPa โดย
มีระดับต่ าสุดที่ 20 MPa และ ระดับสูงสุดที่ 26 MPa ใน
ส่วนแรงดึงที่ 4 MPa โดยมีระดับต่ าสุดที่ 3 MPa และ 
ระดับสูงสุดที่ 5 MPa  

      เมื่อน าข้อมูลการทดลองจากการทดสอบความ
ต้านทานแรงอัดและแรงดึงของดินขาวเผาในแต่ละแหล่ง 
มาประประมวลผล พบว่า สัดส่วนของดินขาวเผาของ
อุดรธานีที่เหมาะสมมีอัตราส่วนคือ ปูนแคลซิเนดแมกนี
ไซด์  0.6296 : ดินขาวเผา 0.3704 ตามรูปที่ 4 หรือ 
โดยประมาณ อัตราส่วนร้อยละ 63 : 37 โดยก าหนด
เป้าหมายแรงอัดที่ 23 MPa และแรงดึง 4 MPa ทั้งนี้ได้

แรงอัดได้ผลตอบที่   23 ค่าความพึงพอใจ  1  ในส่วน
ของแรงดึงได้ผลตอบที่  3.9927  ค่าความพึงพอใจ  
0.99274 โดยมีค่าความพึงพอใจรวม 0.99636 ซึ่งค่า
ความพึงพอใจดังกล่าวใกล้เคียง 1 ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานต่อไป    
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 รูปที่ 4 ลักษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความต้านทานแรงอัดและ 

                    แรงดึงของดินขาวอุดรธาน ี
 
        ส าหรับการประมวลผลของดินขาวเผาจาก

นครพนมนั้นพบว่า สัดส่วนของดินขาวเผาของนครพนมที่
เหมาะสมมีอัตราส่วนคือ ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ 0.7110 
: ดินขาวเผา 0.2890 ดังรูปที่ 5 หรือ โดยประมาณ 
อัตราส่วนร้อยละ 71 : 29 โดยก าหนดเป้าหมายแรงอัดที่ 
23 MPa และแรงดึง 4 MPa ทั้งนี้ได้แรงอัดได้ผลตอบที่   
22.7363 ค่าความพึงพอใจ  0.91211 ในส่วนของแรงดึง
ได้ผลตอบท่ี  4.2718  ค่าความพึงพอใจ  0.72824 โดยมี
ค่าความพึงพอใจรวม 0.81501 ซึ่งค่าความพึงพอใจ
ดังกล่าวใกล้เคียง 1 ตามที่ได้ก าหนดไว้ สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้งานต่อไปได้   
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รูปที่ 5 ลักษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความต้านทานแรงอัดและ 
            แรงดึงของดินขาวนครพนม 
       ในส่วนการประมวลผลของดินขาวเผาจาก

อุบลราชธานีน้ันพบว่า ในส่วนสัดส่วนของดินขาวเผาของ
อุบลราชธานีที่เหมาะสมมีอัตราส่วนคือ ปูนขาว : 1  ดิน
ขาวเผา : 0 ดังรูปที่ 6 หรือ โดยประมาณ อัตราส่วนร้อย
ละ 100 : 0 โดยก าหนดเป้าหมายแรงอัดที่ 23 MPa และ
แรงดึง 4 MPa ทั้งนี้ได้แรงอัดได้ผลตอบที่   23.6331 ค่า
ความพึงพอใจ  0.78895 ในส่วนของแรงดึงได้ผลตอบที่  
3.9066  ค่าความพึงพอใจ  0.90662 โดยมีค่าความพึง
พอใจรวม 0.84528  ซึ่งค่าความพึงพอใจดังกล่าว
ใกล้เคียง 1 ถึงอย่างไรก็ตาม พบว่าไม่มีสัดส่วนของดิน
ขาวเผาอุบลราชธานีที่สามารถทดแทนได้ จึงไม่ได้ท าการ
ขึ้นรูปลูกหินดินขาวจากอุบลราชธานี  
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รูปที่ 6 ลักษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความต้านทานแรงอัดและ 
            แรงดึงของดินขาวอุบลราชธานี 
 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสีข้าว 

       การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีข้าว จะ
ศึกษา 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าวหักท่ีเกิดจากการสีข้าว และ 
อัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว โดยใช้ฟังก์ช่ัน T-Test 
ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งจะท าการขึ้นรูปลูกหินดินขาว
อุดรธานีและลูกหินดินขาวนครพนม ประเภทละ 3 ลูกหิน 
เมื่อท าการประมวลผล เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ
ระหว่างลูกหินดินขาวอุดรธานี กับลูกหินดินขาวนครพนม 
พบว่า  ร้อยละข้าวหักที่เกิดจากลูกหินดินขาวอุดรธานี มี
ร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 32.52  ซึ่งน้อยกว่า ร้อยละข้าวหักที่
เกิดจากลูกหินดินขาวนครพนม ที่มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 
38.30   โดยแสดงผลข้อมูลตามภาพที่ 7 
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบร้อยละข้าวหักเฉลี่ยของลูกหิน 
           ดินขาวท้ังสองแหล่ง  
 
นอกจากนี้  เมื่ อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ

ระหว่างลูกหินดินขาวอุดรธานี กับลูกหินดินขาวนครพนม 
พบว่า อัตราการสึกหรอของลูกหินดินขาวอุดรธานี มี
อัตราการสึกหรอเฉลี่ย 7.271 กรัม/ช่ัวโมง ซึ่งมากกว่า 
ลูกหินดินขาวนครพนม ที่มีอัตราการสึกหรอเฉลี่ย 6.526 
กรัม/ช่ัวโมง โดยแสดงผลของข้อมูลตามภาพรูปที่ 8 การ
เปรียบเทียบอัตราการสึกหรอเฉลี่ยของ 

           ลูกหินดินขาวท้ังสองแหล่ง  
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3. การประเมินประสิทธิภาพกับต้นทุนของวัสดุ 

      จากการประเมินประสิทธิภาพการท างาน 
ระหว่าง ลูกหินแบบเดิมที่ ใ ช้วัสดุผสมทั้ งหมดจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ กั บ ลู ก หิ น ดิ น ข า ว จ า ก ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ลูกหินแบบเดิมใช้เวลาขัดสี
ข้าวเปลือกเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อ 53 นาที ส่วนลูกหินดิน
ขาวอุดรธานีและนครพนม ใช้เวลาเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อ 
36 นาที และ 43 นาที ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพการท างานของลูกหินดินขาวมีค่าสูงกว่า 
ส าหรับประสิทธิภาพการสีข้าวพบว่า ลูกหินแบบเดิม มี
ร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 26.65  และอัตราการสึก
หรอเฉลี่ย  5.26 กรัม/ช่ัวโมง  ส่วนลูกหินดินขาวอุดรและ
นครพนม มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 32.52 และ 38.30 และ
อัตราการสึกหรอเฉลี่ย 6.526 และ 7.271 กรัม/ช่ัวโมง 
จะเห็นได้ว่า ลูกหินดินขาวทั้งสองแหล่งยังมีร้อยละข้าว
หัก และอัตราการสึกหรอที่สูงกว่าลูกหินขัดข้าวแบบเดิม  
โดยแสดงการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในส่วนของ
ต้นทุนวัสดุลูกหินขัดข้าวประกอบด้วย ส่วนผสมต่างๆ  
ดังนี้  

1.หินกากเพชรเบอร์ 16 ปริมาณ 1,400 กรัม : 84 
บาท  

2.หินกากเพชรเบอร์ 18 ปริมาณ 1,400 กรัม: 84 
บาท 

3.หินกากแก้ว เบอร์ 16 ปริมาณ 700 กรัม : 49 
บาท 

4.ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์  : 70  บาท/กก. 
5.ดินขาวอุดรธานี                : 4    บาท/กก. 
6.ดินขาวนครพนม              :  4   บาท/กก. 
7.แกนหินขัดในประเทศ      : 700  บาท/แกน 
8.น้ าเกลือ                : 50    บาท/กก. 
กรณลีูกหินดินขาวอุดรธานี ใช้สัดส่วน ปูน : ดินขาว 

อัตราส่วน 63 : 37 ปริมาณรวม 700 กรัม : 32 บาท 
กรณลีูกหินดินขาวนครพนม ใช้สัดส่วน ปูน : ดินขาว 

อัตราส่วน 71 : 29 ปริมาณรวม 700 กรัม : 36 บาท 
 
 

ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของลูกหินดิน
ขาว 
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3 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  

 1) เมื่อน าดินขาวจาก 3 แหล่ง คือ อุดรธานี  
นครพนม  และอุบลราชธานี  มาท าการขึ้นรูปช้ินงาน
ทดสอบโดยออกแบบการทดลอง ในการทดสอบแรงอัด
และแรงดึง พบว่า อัตราส่วนของปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์  
: ดินขาวเผา ท่ีเหมาะสม จากท้ัง 3 แหล่ง คือ 63 : 37, 
71 : 29 และ 100 : 0 ตามล าดับ โดยเลือกดินขาว
อุดรธานีและนครพนม  น าไปขึ้นรูปลูกหินขัดข้ าว 
เนื่องจากมีสัดส่วนของการทดแทนได้  

2) เมื่อน าสูตรดังกล่าวไปขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวและ
ทดสอบการสีข้าว พบว่า มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 
32.52, 38.29 และอัตราการสึกหรอเฉลี่ย  7.27, 6.53 
กรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ ซึ่งพบว่าลูกหินดินขาวจากภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองแหล่ง มีอัตราการสึกหรอและ
ร้อยละข้าวหักเฉลี่ยสูงกว่าลูกหินขัดข้าวที่ใช้วัสดุประสาน
เดิมจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าลูกหินดินขาวท้ังสองแหล่งมี
ร้อยละปริมาณข้าวที่สีได้เฉลี่ยและมีอัตราการท างานที่สูง
กว่าลูกหินขัดข้าวที่ใช้วัสดุประสานเดิมจากต่างประเทศ  
จึงควรหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อลดข้าวหักและลดอัตราการสึกหรอให้
น้อยลง  

3) ในส่วนต้นทุนวัสดุของลูกหินดินขาวนั้น แม้ว่ายังลด
ได้ไม่มากเท่าที่ควร หากพิจารณาในภาพรวมส าหรับการ
น าเข้าปูนจากต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ดินขาวจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถทดแทนได้ในอัตราส่วน
โดยประมาณ ร้อยละ 30-40 ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการ
น าเข้าปูนจากต่างประเทศได้ถึง  27 – 36  ล้านบาทต่อปี 

4) ส าหรับดินขาวจากจังหวัดอุบลราชธานี ควรหา
แนวทางการปรับปรุงให้สามารถทดแทนได้  โดยการใช้
วัสดุปอซโซลานได้แก่ เถ้าแกลบ และเถ้าชานอ้อย เข้ามา
ช่วยในการปรับปรุงความต้านทานแรงอัดและแรงดึงให้
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสัดส่วนการทดแทนได้เพิ่มขึ้น และ
เป็นการน าเศษวัสดุจากภาคเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
กิตติกรรมประกาศ 
       ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้การ

สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการ
วิจัย นอกจากนี้ ขอขอบคุณบริษัทอุบลกรุงไทยกลการที่
ให้ความอนุเคราะห์ช่างในการขึ้นรูปช้ินงานและลูกหินขัด
ข้าว รวมถึงองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง จ.อุดรธานี 
และองค์การบริหารส่วนต าบลลศรีสงคราม จ.นครพนม ที่
ให้ความอนุเคราะห์ดินขาวท่ีเป็นวัตถุดิบในการทดลอง  
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การออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวน้้าหอมโดยใช้ใบมีดแกนตั้ง 
A coconut peeler by using blade in vertical axis 

 

ธงชัย หรนพ (Thongchai Hornop)* โชติวุฒิ ประสพสุข (Chotiwut Prasopsuk)**  
วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง (Witoon Chingtuaythong)*** 

 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวน้้าหอม โดยใช้ใบมีดแนวตั้งในปอกเปลือก
ด้านข้างของลูกมะพร้าว เพื่อลดเวลาการปอกเมื่อเทียบกับแรงงานคน โดยออกแบบใบมีดในแกนตั้งและให้มีลักษณะเอียง 
โดยท้าการทดลองที่มุมระหว่างใบมีดและลูกมะพร้าว 90◦, 80◦, 70◦ และ 60◦ โดยชุดมีสามารถชักเข้าและออกด้วยการ
หมุนสกรู เมื่อท้าการทดสอบการปอกมะพร้าวด้วยความเร็วรอบ 20 รอบต่อนาที พบว่ามุมของใบมีด 70◦ สามารถปอกได้
ดีที่สุดและการปอกเปลือกส่วนข้างใช้เวลาเฉลี่ย 20 วินาที เมื่อได้ผลการทดลองแล้วน้าไปให้ผู้ขายน้้ามะพร้าวอ่อนทดลอง
ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถลดระยะเวลาจากการปอกด้วย
แรงงานคนเฉลี่ยลูกละ 30 วินาที 

 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to design the peeling coconut machine in order to extend 
the utilization of this machine in terms of knife in vertical axis. This modified machine was designed by 
using a Knife in vertical axis to reduce time of peeling by manpower. The designed knife configuration 
was vertical with an angle 90◦, 80◦, 70◦ and 60◦ against a vertical plane. From the experiments, 
coconut peeling speed of 20 rpm in angle 70◦ was the best performance with an average time of 20 
second. For users’ satisfaction, the peeling machine is more superior to the manpower, as it can 
reduce an operation time averagely 30 sec per coconut. 

 
 
 
 
 

 
ค้าส้าคัญ : มะพร้าวอ่อน องศาใบมีด การปอก 
Key Words : Coconut, Angle of knife, peeling   
*นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
**อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
***อาจารย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร
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บทน้า 
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมได้มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ งมนุษย์สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ได้ให้เกิดประโยชน์และความสะดวกสบายได้
มากยิ่งขึ้น หรือการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายตั้งแต่งานออกแบบในอุตสาหกรรม
ขั้นสูงไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ครัวเรือนซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดเวลาการท้างาน ทดแทนแรงงานมนุษย์ได้
เป็นอย่างดี  

ในทุกท้องถิ่นหากสังเกตจะพบว่าร้ านขายน้้ า
มะพร้าวหรือสินค้าเกี่ยวกับมะพร้าวมีอยู่ทุกภูมิภาค 
เพราะมะพร้าวสามารถปลูกได้ทุกที่ เป็นพืชเศรษฐกิจอีก
ชนิดหนึ่ งและที่ ได้ รับความนิยมเป็นอย่ างมากคือ 
มะพร้าวน้้าหอม[1] ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้้าหอมมี
หลายชนิดแต่ที่นิยมมากเป็นมะพร้าวอ่อนสด เนื่องจากมี
น้้ามีความหวานและหอมสร้างความสดช่ืนแก่ผู้ดื่มได้เป็น
อย่างดี รูปแบบของการปอกจะเป็นลักษณะของการปอก
ด้านข้างออก และปอกด้านบนเป็นทรงห้าเหลี่ยม จาก
การศึกษาข้อมูลของตลาดพบว่าการแปรรูปมะพร้าวอ่อน 
ขั้นตอนการปอกเปลือกจะใช้เวลามากที่สุด โดยใน
ปัจจุบันการปอกเปลือกช้ันนอกของมะพร้าวอ่อนเป็น
ข้ันตอนท่ีใช้แรงงานคนส้าหรับการปอก โดยเวลาในการ
ปอกขึ้นอยู่กับความช้านาญของผู้ปอกแต่ละคน อีกทั้ง
การปอกโดยใช้มีดยังสามารถท้าให้เกิดอุบัติเหตุได้ หาก
ผู้ใช้งานไม่มีความช้านาญหรือประมาท  

 ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้เกิดการออกแบบและพัฒนา
เครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิต
ออกมาจ้ าหน่ายกันมากมาย [2] แต่ด้วยราคาของ
เครื่องจักรมีราคาแพงและเครื่องมีขนาดใหญ่ท้าให้
ผู้ประกอบการไม่นิยมน้ามาใช้แปรรูปมะพร้าว โดยการ
ออกแบบเครื่องปอกมะพร้าวจะเน้นทางด้านราคาถูก 
ขนาดกะทัดรัด ความปลอดภัยในการใช้งาน 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยปอกมะพร้าว
อ่อน 

2. เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตมะพร้าวอ่อนให้ได้มาก
ยิ่งข้ึน 

3. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการปอกเปลือกมะพร้าว 
  4. เพื่อแก้ปัญหาการหาแรงงานยากในปัจจุบัน 

วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนการด้าเนินการ 

ในการสร้างเครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน 
สามารถแบ่งตามล้าดับขั้นดังน้ี 

1. ก้าหนดหัวข้อและศึกษาข้อมูล 
2. ออกแบบรูปร่างและช้ินส่วนของเครื่องโดยใช้

โปรแกรม solid work 2014 
3. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ

ตามที่ได้ก้าหนดไว้ 
4. เช่ือมโครงเครื่องให้ได้ขนาดความกว้าง 60 

เซนติเมตร ขนาดความยาว 100เซนติเมตร ขนาดความสูง 
80 เซนติเมตร 

5. เตรียมชุดเพลาการขับเคลื่อน 
6. ท้าฐานจับมีดและชุดประคองมีด 
7. ประกอบชุดเพลา ใบมีดและส่วนต่างๆของเครื่อง 
8. ทดลองการท้างานและแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นของ

เครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน 
9. พ่นสีลองพื้นและพ่นสีจริง 
 

 
(A) 
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(B) 

    ภาพที่ 1 A ชุดจับใบมีด  
                B แสดงองศาในการศึกษามุมของใบมีด 

 
ภาพที่ 2 ใบมีด 

 
วิธีการทดลอง 

ในการทดลองเครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนนั้น 
ท้าการทดลองโดยใช้ก้าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีสวิตซ์
ปิดเปิด เป็นตัวควบคุมให้มอเตอร์ท้างานส่งก้าลังไปยัง
pulley[3] ฐานรองมะพร้าวท้าให้มะพร้าวหมุน จากนั้น
หนุนตัวดึงมีดเคลื่อนที่เข้าหาลูกมะพร้าว ที่ก้าลังหมุนท้า
ให้เกิดการปอกเปลือกออกและได้มะพร้าวอ่อนรูปทรง
เรียว 

 

ภาพที่ 3 เครื่องปอกมะพรา้วแบบใบมีดชัก 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
 1. น้ามะพร้าวมาวางท่ีฐานรองมะพร้าว แล้วหมุน
คันหมุนด้านบนลงมากดมะพร้าวให้แน่นพอดี 
 2. เปิดสวิตซ์ให้มะพร้าวหมุน แล้วหมุนคันหมุนมีด
ด้านข้างเข้า ท้าการปอกเปลือกมะพร้าว 
 3. เมื่อมอเตอร์หมุนลูกมะพร้าว เลื่อนใบมีดเข้าหา
ลูกมะพร้าว 
 4. เมื่อปอกเปลือกได้ตามต้าแหน่งที่ต้องการแล้วให้
ปิดสวิตซ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4 ยึดลูกมะพร้าวกับตัวยึด 
 

 
ภาพที่ 5 การเลื่อนใบมีดเข้าปอก 

 
การตรวจสอบและทดสอบ 

1. ตรวจสอบการท้างานของเครื่องช่วยปอกเปลือก
มะพร้าวอ่อน แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนที่ท้าให้
มะพร้าวหมุน และส่วนท่ีปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน 

2.ส่วนท่ีท้าให้มะพร้าวหมุนตรวจสอบด้วยการทดลอง
ต่อกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์และตรวจสอบการท้างาน
ของฐานมะพร้าว 
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3. ส่วนท่ีปอกเปลือกมะพร้าวตรวจสอบด้วยการ
ทดลองหมุนตัวดึงมีดเข้า แล้วตรวจสอบการเคลื่อนที่ของ
มีด 

4. ทดลองการท้างานของเครื่องช่วยปอกเปลือก
มะพร้าวอ่อนโดยน้ามะพร้าวอ่อนมาผ่านด้วยเครื่อง ถ้า
เครื่องท้างานด้วยดีจึงทดลองปอกลูกที่สองและสาม 

5. ตรวจสอบข้อบกพร่อง และการปรับแก้ไข
เครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน ปรับรอบการหมุน
ของมะพร้าวให้อยู่ที่ความเร็ว 20 รอบต่อนาที[4] โดยใช้
ระบบเฟืองทด 

6. ท้าการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน ตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ก้าหนดไว้โดยเปลี่ยนชุดองศาใบมีดที่ 60◦, 
70◦, 80◦, 90◦ องศา ตามล้าดับ 

7. บันทึกผลการท้างานวิเคราะห์และสรุป 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการทดลองประสิทธิภาพการปอกมะพร้าวจาก
องศาใบมีดในมุมต่างๆ 
 เมื่อท้าการทดลองปอกมะพร้าวอ่อนด้วยมุมของ
ใบมีดทั้ง 4องศา ท้าการศึกษาลักษณะของมะพร้าวหลัง
การปอก  
 
ตารางที่ 1 มุมใบมีดที่มผีลต่อการปอกมะพร้าว 
องศาใบมีด ลักษณะการปอกเปลือกตามองศาใบมีด 

60◦ 
ลักษณะรอยปอกไปทางดา้นล่างของลูก
มะพร้าว ท้าให้ไม่สวยงาม ไมไ่ดส้ดัส่วน 

70◦ 
ลักษณะรอยปอกได้มุมกับลูกมะพร้าว
สวยงาม ได้สดัส่วน 

80◦ ลักษณะรอยปอกได้มุมกับลูกมะพร้าว
สวยงาม ได้สดัส่วน 

90◦ ลักษณะรอยปลอกขนานกับลูกมะพร้าว 
รอยปลอกไม่เรียบ ไม่สวยงาม 

 
 
 

4.2 เปรียบเทียบเวลาของการปอกมะพร้าวจากองศา
ใบมีดในมุมต่างๆ 
 เปรียบเทียบเวลาในการปอกมะพร้าวของแต่ละองศา
ของใบมีด โดยเลือกขนาดของมะพร้าวให้มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน 
 
ตารางที่ 2 มุมใบมีดที่มผีลต่อเวลาที่ใช้ในการปอก
มะพร้าว 1 ลูก 

องศาใบมีด เวลา (วินาที) 
60◦ 46 
70◦ 35 
80◦ 40 
90◦ 53 

 
จากผลการทดลอง พบว่าท่ีมุมใบมีด 70 องศาใช้เวลา

ในการปอกน้อยที่สุด เพราะใบมีดมีลักษณะท้ามุมเฉียง
กับลูกมะพร้าวซึ่งคล้ายกับมุม 80 องศา เมื่อพิจารณาที่
มุม 90 องศา พบว่าใช้เวลามากท่ีสุด เพราะใบมีดขนาน
กับลูกมะพร้าว ท้าให้พื้นที่การกินเปลือกลดลง จึงท้าให้
ใช้เวลามาก 
 
ตารางที่ 3 เวลาที่ใช้ในการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน โดย
ใช้ใบมีดท้ามุม 70 จ้านวน 20 ลูก 

จ้านวนลูก 
เวลาที่ใช้ใน
การจับยึด 
(วินาที) 

เวลาในการ
ปอก 

(วินาท)ี 

เวลารวม 
(วินาท)ี 

1 10 25 35 
2 13 28 41 
3 12 28 40 
4 11 32 43 
5 10 36 46 
6 12 43 55 
7 15 45 60 
8 12 50 62 
9 13 54 67 
10 10 54 64 
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 ผลจากการทดลอง 10 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยลูกละ 51.3 
วินาที เคร่ืองช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนน้ี ใช้เวลาใน
การปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเฉลี่ย 25-35 วินาทีต่อลูก 
เครื่องช่วยปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนสามารถปอกมะพร้าว
ได้หลายขนาด แต่ต้องเป็นมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าว
น้้าหอมเท่านั้น แต่ละลูกที่ปอกเปลือกนั้นจะออกมาเป็น
ลักษณะเดียวกันทั้งหมด  ในการปอกเปลือกมะพร้าว
อ่อนแต่ละครั้งจะปอกให้ถึงเนื้อกะลา และเข้าไปถึงเนื้อ
มะพร้าวเล็กน้อยที่ความกว้างระหว่าง 3-4 เซนติเมตร 
จะไม่ท้าให้ลูกมะพร้าวเกิดการแตกเสียหาย เพราะเวลา
การหมุนใบมีดเข้ามาปอกเปลือกมะพร้าว จะสามารถ
มองเห็นได้ว่า ใบมีดปอกเปลือกมะพร้าวได้ตามความ
เหมาะสมหรือไม่ ในการหมุนใบมีดปอกเปลือกมะพร้าว
ต้องใช้ความช้านาญในการปอกเปลือก เพราะถ้าหมุนไว้
มากจนเกินไปใบมีดอาจจะกินเนื้อมะพร้าวมากและอาจ
ท้าให้มะพร้าวเกิดความเสียหรือแตกได้ 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงใบมีดขณะปอกเปลือก 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงมะพร้าวหลังการปอก 

 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการหามุมของใบมีดที่ดีที่สุดที่ใช้

ในการปอกเปลือกมะพร้าว ซึ่งจากการทดลองพบว่ามุมที่
ใบมีด 70 องศาสามารถปอกได้ดีและใช้เวลาน้อยที่สุด 
ซึ่งจากการทดลองปอกเปลือกมะพร้าวแล้วสามารถน้าลูก
มะพร้าวไปขายได้จริง แต่มีข้อแนะน้าจากผู้ทดลองใช้ว่า
ควรท้าระบบปอกด้านบนไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะเพิ่ม
ความสะดวกในการขายมากขึ้น ทางกลุ่มผู้วิจัยได้รับ
ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะนี้มาพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องปอกต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ เอื้อเฟื้อสถานที่และ
อุปกรณ์ในการท้าวิจัยนี้ให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ชุมชน
ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ได้สละเวลามาทดสอบและ
วิจารณ์เครื่องปอกมะพร้าวอ่อน เพื่อเป็นแนวความคิดใน
การพัฒนาต่อไป 
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นวัตกรรมกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Situation  Confrontation   Process Innovation with  Sufficiency  Economiy  Cartoon  
Graphic to Develop Learning Achievement 

 

นางเพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร (Petcharat chongnimitsathaporn)* ปิยะนันท์  บุญโพธิ์ (Piyanun Boonpo)** กิติญาดา  
พัวพาณิชยกุล(Kitiyada Puapanitchayakool)** วิภาวดี  บุญไชยศรี (Wipavadee Boonchaisee)** นุชนาฎ  เนสุสินธุ์ 
(Nutchanart Nesusin)** พุทธชาติ  ชุมแวงวาป ี(Puttachat Chumwangwapee)** นเรียน นามบุญเรือง ( Naruen 
Nambunrueng)** 
  

                                             บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา หน่วย

การเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 70  
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา หน่วยการเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์ 
น่ารู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  และใช้รูปแบบการวิจัยแบบ  One Shot Case Study   ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  จ่านวน  70  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ1.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ปฏิบัติการประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสถานการณ์ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจ
น่ารู้  จ่านวน 8 แผน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล   2.1  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2  แบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และค่าร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 55คน จากทั้งหมด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.57 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้คือร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 62.43 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลจากการทดสอบความพึง
พอใจ ต่อการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผลการทดสอบความพึงพอใจในระดับดีมาก  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

Abstract 
 This  research  aimed  to  study  learning  achievement  of  grade 4 students  upon  learning  the  
subject  of  culture  and  living  in  society  by  using  situation  confrontation  process (SCP) with  
sufficiency economic  cartcon graphic.  The students  learning  achievement   was  expected  to  be  
improved  as  70  percent  of  the  students  should  reach  an  average   score  of  70  or  higher.   The   
Sample   group  was  70  students  from  Grade 4  atdemonstration  school  of  Khon  kaen  University  The  study  
employed  one   shot  case   study. The  research  instrument  consisted  to The  experiment  consisted  of  8 
lesson  plans  with SCP with  SEGG 2. Cartoon  Graphic  8  stories  3.  Reflective  instruments  on  research   
result, and  4.  Objective   test  on  learning  achievement  of  30 items.  The  statistics  used  to  analyze   
the  data  were  comprised  of  mean, percentage  of the  finding  were  elaborately   described. The  
finding  showed  that   the  improvement  in  learning  achievement of  the  students  was  higher  than  
expected level that  70  Percent  of  the  students  reached  the  average  score  of  78.57  percent. 
 

ค าส าคัญ: การเผชิญสถานการณ์ปัญหา  , เศรษฐกิจพอเพียง 
Key Word : Comfrontation , Sufficiency Economic, student, Graphic 
*รองศาสตราจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** อาจารยโ์รงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2545 ได้ก่าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการการจัดสภาพแวดล้อม การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทย ให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่ างกาย จิตใจ 
สติปัญญา   ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด่ารงชีวิตสามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ซึ่งได้ก่าหนดให้สถานศึกษามีบทบาทในการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมถึงจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน เป็นประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  
รวมถึงการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง ฝึกการปฏิบัติให้  ท่าได้  คิดเป็น ท่าเป็น รักการอ่าน และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน โดยผู้สอนอ่านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้
และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้
มาแล้วเข้ากับสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ได้ ท่าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
วามรู้ได้เองและน่าไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตจริงโดยค่านึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ท้ังนี้เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยการอยู่
ร่วมกันบนโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  การ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย  รวมถึงการ
ปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  ท่าให้เป็นพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบ  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู้  ทักษะ
คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม  องค์ประกอบของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั้นประกอบด้วย 1) 
ความรู้ ความจ่า  อันได้แก่ความรู้ด้านเนื้อหา 2) การน่าเอาไปใช้
ได้แก่  ความสามารถในการท่างานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักหน้าที่  
ความรับผิดชอบ การอยู่กับผู้อื่นได้ดีรวมเรียกว่า ทักษะทาง
สังคม 3) การสร้างทัศนคติ คุณค่า คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ให้แก่ผู้เรียนได้จากการปฏิบัติตนของผู้เรียนและการควบคุมของ
สถาบันต่างๆ ของสังคมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้มาเป็นส่าคัญ (ลัดดา  ศิลาน้อย, 2545)  

 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยังไม่หลากหลาย  และยังไม่เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอันเนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่น่าสนใจ 
นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียน
มีความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนที่เรียนเก่งจะชอบการ
แข่งขันกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยรัตน์  ตรึงสถิตย์วงศ์ 
(2532)  พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอน
แบบบรรยาย หรืออธิบายมากกว่าพฤติกรรมอื่น ซึ่งเป็นผลท่าให้
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมไม่ประสบผลส่าเร็จเท่าที่ควร และ
งานวิจัยของเจริญเกียรติ ภู่สกุล (2531) ที่พบว่าปัญหาด้าน
ผู้เรียนขาดทักษะในการท่ากิจกรรม ขาดสื่อและแหล่งการเรียนรู้  
การเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นนามธรรม ครูขาดทักษะการ
จัดกิจกรรม  งานรวมถึงงานวิจัยของเพราพรรณ โกมลมาลย์ 
(2526) กล่าวว่าปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่พบมากคือ
ปัญหาครูผู้สอน เน้นการสอนแบบบรรยาย ขาดการใช้สื่อที่เป็น
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รูปธรรมจากปัญหาที่เกิดขึ้นยังพบว่าผู้เรียนเรียนแบบท่องจ่า
ไม่ได้น่าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ผู้วิจัยได้หาแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพคือ
ปรับวิธีสอนใหม่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้เรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส่าคัญ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลมุ่งให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้  รู้จักคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้และรู้จักการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักท่างานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทั้งพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม  และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา  รวมทั้งแก้ปัญหาการจัดช้ันเรียนในห้องเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจะใช้เทคนิค 
และวิธีการสอนหลายๆ รูปแบบ ซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมที่ยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท่างานกลุ่ม ช่วยเหลือ
กันในการเรียนรู้ ได้อภิปรายถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ได้ศึกษาหาค่าตอบที่ถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนั้นครูควรจะจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
และได้ฝึกการท่างานร่วมกัน ช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาค่าตอบ
และแก้ปัญหา (กรมวิชา, 2542) การปฏิรูปการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สนองความแตกต่างของ
บุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นหัวใจของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ซึ่งได้ก่าหนดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์สรุปเป็น
สาระส่าคัญ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อ
สร้างคนที่มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ในการเรียนการสอนครูจึงเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
กระบวนการทางสติปัญญา โดยจะท่าให้ผู้ เรียนได้คิดอย่าง
หลากหลายและมีเป้าหมายในการคิดที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
มากขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2547: 142-143) 

 สภาพของสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ด้วย
เป็นผลสืบเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีของยุดไร้พรมแดน 
(โลกาภิวัฒน์) หรือโลกยุคข้อมูลข่าวสาร สังคมไทยได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและใน
รูปของปัญหาต่างๆที่ตามมามากมาย การศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
ท่าให้บุคคลทั่วไปได้รับความรูค้วามเข้าใจในวิถีการด่าเนินชีวิตได้
ดียิ่งขึ้น ดังที่ชนาทิป พรกุล (2543: 48) กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาเป้นกระบวนการส่าคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ค่านิยม เจตคติ แบะคุณภาพของบุคคล เพื่อเป็นพลังส่าคัญ
ส่าคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงมีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาผู้ เ รี ยนให้ สามารถด่ ารง ชีวิ ตอยู่ ในสั งคมที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการปฏิรูปการศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทย
ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก่าหนด ปัญหาในการ
เรียนของนักเรียนไทยในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานได้ข้อ
สรุปว่า นักเรียนไทยคิดไม่เป็น ไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบมีเหตุผล 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับ 
จรัล ค่าภารัตน์ (2549อ้างถึงในปิยมาลย์ ระดามาลย์ ,2555) 
พบว่าผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยทั้ง
ประเทศมีความสามารถในการคิดเพียง 11.1% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ต่่ามาก และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การประเมินเป็นราย
มาตรฐานพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่จะได้ค่าเฉลี่ยต่่าสุดใน
มาตรฐานท่ี 4 คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์ และมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่
จ่าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (การศึกษาและ
สาธารณสุข,2553 ) 
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จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าแม้การคิดวิเคราะห์จะมี
ความส่าคัญดังที่กล่าวมาแล้ว แต่การจัดการศึกษาเท่าที่ผ่าน
มายังไม่สามารถส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน
เท่าที่ควร โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ซึ่งเป็นวิชาที่มี เนื้อหาเยอะมุ่ งเฉพาะความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา เน้นการท่องจ่า ครูส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย
ท่าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย ขาดการฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ 
ผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน มีเจตคติไม่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ไม่ใส่ใจใน
การเรียนวิชาสังคมศึกษา จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่่า ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ 
ยั่งยืน (2546อ้างถึงใน ปิยมาลย์ ระดามาลย์ ,2555) ที่กล่าวว่า
องค์ประกอบของการเรียนการสอนมีหลายประการด้วยกัน ซึ่ง
แต่ละประการจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หากครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความสนใจ มีอิสระในการเรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงตามมา ดังนั้นจึงมี
ความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียน
การสอน การประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ก่าหนดสมรรถนะส่าคัญ ในข้อ 2 คือ 
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อน่าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเร่งปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา มี
การเช่ือมโยงวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหากับชีวิตจริง   

จากสภาพปัญหาที่พบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 เมื่อพิจารณาจากการสังเกต และสอบถามจากครูที่เคยสอน
วิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที่แล้ว รวมถึงครูที่สอนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาสังคมต่่า และยังขาดทักษะการสังเคราะห์ความรู้และการ
แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นความส่าคัญของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะในด้านดังกล่าว เพื่อให้ผู้ เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ประกอบกับการที่ประเทศไทย
ก่าลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่แปรผัน นักเรียนที่เป็นเยาวชน
และอนาคตของชาติจึงมีความจ่าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เรื่อง
เศรษฐกิจเพื่อน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้การบริหาร จัดการ
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ่าวันให้สามารถด่ารงชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกได้อย่างเหมาะสม 

           การน่ากระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้นั้น  สุมน อมรวิวัฒน์  (2542: 55-60)  
ได้เสนอการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้
โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน 
ต่อไปนี้ ขั้นที่  1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ 
และหลักการ  ขั้นที่ 2  การประเมินค่า และประโยชน์  ขั้นที่ 3  
การเลือกและตัดสินใจ  ขั้นที่  4  การปฎิบัติขั้นตอนต่าง ๆ 
เหล่านี้  จะเป็นการฝึกนิสัย และทักษะในการแสวงหาความรู้  
เพื่อสามารถเผชิญปัญหาและสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
เนื่องจากการที่บุคคลจะสามารถตัดสินใจกระท่าสิ่งใดลงไปนั้น  
ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ ความรู้สึก และความเข้าใจ และ
หลักการที่เขายึดถือ  ความผิดพลาดและความล้มเหลว มัก
เกิดขึ้น เมื่อผู้ปฎิบัติ ขาดข้อมูลพื้นฐานที่ส่าคัญ   ดังนั้น ในการ
ฝึกอบรมนักเรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริง ครูจึงความฝึกนิสัย และทักษะในการแสวงหาความรู้ 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวในขั้นแรกของการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา  
ในหน่วยการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์น่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

2. ค าถามการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบ
เผชิญสถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) ได้หรือไม่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

212

   

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    3.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง หน่วย
การเรียนรู้  เศรษฐศาสตร์น่ารู้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยนักเรียนร้อยละ 
70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่่ากว่าร้อยละ 70 

    3.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจ
พอเพียงหน่วยการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

4. ขอบเขตของการวิจัย    

4.1 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้                   
คื อ  นั ก เ รี ย น ช้ั น ป ร ะถม ศึ กษ า ปี ที่  4  โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)            
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2556   จ่านวน 70 คน  

4.2 ตัวแปรที่ท าการศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามี ดังนี้  

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ
ของนักเรียน   

4.3 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้เนื้อหาสาระที่ใช้ใน
การวิจัย คือ กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้  

4.4 ระยะเวลาในการท าวิจัยภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  

 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ    
    1. กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา หมายถึง 
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการ
แสวงหาความรู้เพื่อสามารถเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์นั้น 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง ประกอบการตัดสินใจกระท่าสิ่งใด โดยขึ้นอยู่
กับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และหลักการในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม    

2.  ขั้นตอนการสอนกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ปัญหา ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน ดังนี้คือ    
ขั้นที่  1 การรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง  ความรู้และ
หลักการผสมผสานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น กรณีตัวอย่าง  
บทบาทสมมติ  สื่อวิดีทัศน์  ข่าว จากสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ   
  ขั้นที่   2 การประเมินคุณค่าและประโยชน์โดยผู้ เรียนคิด
พิจารณาองค์ประกอบ และสถานการณ์นั้น ว่ามีคุณค่า มากน้อย 
มีประโยชน์  หรือ มีโทษอย่างไร 
 ขั้นที่  3 การเลือกและตัดสินใจโดยผู้เรียนเลือกและตัดสินใจ  
วิเคราะห์  เปรียบเทียบประเด็นที่ประเมินค่าแล้ ว ก่าหนด
ทางเลือก ทางออกของสถานการณ์ และปัญหานั้นได้ 
ขั้ นที่   4  การปฎิ บั ติ ก า รตั ดสิ น ใจปฎิ บั ติ ค วามถู กต้ อ ง                         
บนหลักการของกฎเกณฑ์และเหตุผล  โดยยึดหลักความพอดี  
รู้จักประมาณ  และความเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ    

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วย
การเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 วัดจากคะแนนการท่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบที่
ใช้วัดความรู้ทั้งหมด จากการเรียนรู้หลังจากเรียนจบหน่วยการ
เรียนรู้  เศรษฐศาสตร์น่ารู้ ข้อค่าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จ่านวน 30 ข้อ  

5. แบบทดสอบความพึงพอใจ หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ใช้ตรวจสอบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา ร่วมกับการ์ตูน
เศรษฐกิจพอเพียง  มีลักษณะเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 

6.รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบOne 
Shot Case study 
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7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้สรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการ

วิจัยดังต่อไปนี ้
 7.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติการเครื่องมือท่ีใช้ใน
การทดลองปฏิบตัิการประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง 
เศรษฐกิจน่ารู้  จ่านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสถานการณ์ปัญหา
ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง  
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบริโภค เวลา 1 คาบ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ  เวลา 1 คาบ 
    แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 เรือ่งหลักการบริโภคและการเลือกซื้อ
สินค้าและบรกิารเวลา 1 คาบ       
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสินค้าและบริการที่มี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพเวลา 1 คาบ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
เวลา 1 คาบ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เวลา 1 คาบ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เวลา 1 
คาบ 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเศรษฐศาสตร์และการน่าไปใช้ใน
ชีวิตประจ่าวัน  เวลา 1 คาบ 
 7.2  เคร่ืองมือในการสะท้อนผลการปฎิบัติการ คือ
แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 7.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
8.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท่าการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2556 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด่าเนินการดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเผชิญสถานการณป์ัญหา และจัดกลุ่มนักเรียนตลอด
ทั้งจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรม 

 2. ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจ่านวน8 แผน โดยใช้เวลา 8 คาบ (1 คาบ = 50 นาที) 
 3. ทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน แล้วตรวจให้
คะแนนเพื่อเตรียมน่าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอน ครบทั้ง 8 แผน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ่านวน 30 ข้อ แล้วตรวจให้คะแนนเพื่อเตรียม
น่าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
9.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท่าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
 9.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจมาค่านวณ
เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ก่าหนด  
 9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการแจกแจงข้อ
ค้นพบที่ส่าคัญในเชิงอธิบายความ ซึ่ งจะน่ามาสู่การสรุป
ผลการวิจัย แสดงให้เห็นแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้น่าข้อมูลที่ได้รวบรวม
จากแบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยผู้ช่วยวิจัย แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แล้วน่าข้อมูลมา
วิเคราะห์วิจารณ์เชิงเนื้อหา เพื่อประเมินสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น มี
ข้อบกพร่อง หรือปัญหาอุปสรรคอย่างไร แล้วน่ามาปรับปรุง 
พัฒนาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
10.สรุปผลวิจัย 
    สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 55 คน จากทั้งหมด 70คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนดไว้คือร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.74คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
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62.43ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้   ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาให้นักเรียนส่วน
ใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้เป็นจ่านวนมาก   แต่
ในด้านคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนก่าหนดในการวัดผลทางการศึกษา  แต่ไมผ่านเกณฑ์ที่
ผู้วิจัยตั้งไว้ 
 2. ผลจากการทดสอบแบบทดสอบความพึงพอใจ ต่อ
การเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  อยู่ในระดับดีมาก 
11.อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาผลการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา ร่วมกับ
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงส่าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์)  หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1.ผลการสอน โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 55 คน 
จากท้ังหมด 70คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด
ไว้คือร้อยละ 70 และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.74คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.43ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ปัญหา ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาให้
นักเรียนส่วนใหญ่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้เป็น
จ่านวนมากแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้   แต่ผ่านเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนก่าหนดในการวัดผลทางการศึกษา   ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนเหมาะสม เนื่องจากผู้วิจัยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งก่าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงตามล่าดับ ครูเสนอให้นักเรียนได้ศึกษา
ข้อมูลจากข้อเท็จจริง โดยน่าเสนอสถานการณ์ที่ใกล้ตัวนักเรียน 

เป็นกระแสที่ผู้คนก่าลังให้ความสนใจหรือประเด็นปัญหาสังคม
ขณะนั้น เช่น สถานการณ์ที่มีนักเรียนเกเรในห้องเรียน ก่อ
ปัญหาชกต่อย ขาดเรียนจนหมดสิทธิ์สอบและในที่สุดต้องถูกให้
ออกโรงเรียนหรือสถานการณ์ที่นักกีฬามีความขยันหมั่นเพียรใน
การฝึกซ้อมกีฬาจนได้เหรียญทอง จากตัวอย่างสถานการณ์ที่
กล่าวมาจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน พร้อมทั้งครูคอยตั้ง
ค่าถามช้ีน่ากระตุ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดเพื่อให้เกิดการตื่นตัว
ในการรับข้อมูล2.2) ขั้นการประเมินค่าและประโยชน์ ครูได้
ก่าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกลุ่มกันท่างาน ระดม
ความคิดในการท่างาน ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายสถานการณ์ที่ครูก่าหนดให้และแสดงความคิดเพื่อ
ประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา นักเรียนสามารถน่าเสนอ
แนวทางในการแก้สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
เหตุผล   2.3) ขั้นเลือกและตัดสินใจ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา สามารถน่าความรู้
ที่ได้ศึกษามาประกอบข้อมูลในการตัดสินใจน่ามาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เป็นประโยชน์    2.4) ขั้นปฏิบัติ ครูและนักเรียนตอกย้่าความรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดส่านึกในการกระท่าและ
แนวทางไปปฏิบัติโดยมีแนวทางไปปฏิบัติโดยมีแบบประเมิน
ตนเองเพื่อส่ารวจพฤติกรรม เช่น การประเมินการน่าหลักธรรม
มาใช้ในชีวิตประจ่าวัน ว่านักเรียนเคยน่าหลักธรรมใดมาปฏิบัติ 
และผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร 3) ขั้นสรุป 3.1) นักเรียนและครู
ร่วมกันสรุปบทเรียน 3.2) วัดและประเมินผล ครูทดสอบวัดผล
การเรียนรู้หลังจากจบบทเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของสุมน 
อมรวิวัฒน์ (2530 :27-29) ที่กล่าวว่า กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์เป็นกระบวนการสมัยใหม่ที่ประยุกต์มาจากพุทธ
วิธีการสอน สามารถน่ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดย
นักเรียนที่มี โอกาสได้ เรียนรู้วิถีทางของชีวิตที่สัมพันธ์กับ
การศึกษาซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) การเผชิญ 2) การผจญ 3)การ
ผสาน 4)การเผด็จ และโกศล สินกิ่ ง  (2548 :60 -81) ได้
ท่าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระธรรม ของ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน 
มีนักเรียนห้องละ 32 คน ทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เร่ือง พระธรรม พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนต่อเนื่องเป็นล่าดับโดยเริ่มจาก
การให้ข้อมูลหลักการพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนน่าไปประเมินค่า
สถานการณ์ต่างๆ มีการวางแผนในขั้นการประกอบกิจกรรม
อย่างเป็นขั้นตอน สามารถฝึกให้นักเรียนปฏิบัติ งานด้วยการ
วางแผนแบ่งหน้าที่ในการท่างานกลุ่ม จึงท่าให้ได้คะแนนมาก
ที่สุด ส่วนการคิดเป็นประโยชน์ได้คะแนนรองลงมาเพราะการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับ
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เป็นการจัดการเรียนรู้โดยก่าหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนใช้ความคิดที่น่าไปสู่ทางออกของปัญหา 
นักเรียนจะได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาทางออกที่ดี ดังนั้นในทุก
สถานการณ์ที่นักเรียนต้องแก้ปัญหาจึงเป็นประโยชน์มากที่สุด 
การคิดมีเหตุผลเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบ
กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการคิดหาเหตุผล จากสถานการณ์ท่ี
นักเรียนได้ศึกษาเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเป็น
ประเด็นปัญหา โดยมีภาพการ์ตูนเป็นตัวประกอบในการด่าเนิน
เรื่อง   บางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ่าวันของนักเรียน
เอง การที่นักเรียนต้องแสวงหาความรู้มาเป็นเหตุผลประกอบใน
การเลือกและตัดสินใจที่จะเผชิญสถานการณ์นักเรียนจึงได้ฝึก
การคิดมีเหตุผลเพราะนักเรียนต้องกลั่นกรองข้อมูลโดยใช้เหตุผล
มาประกอบการตัดสินใจ การอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนท่าให้
นักเรียนต้องฝึกการรับฟังเหตุผลจากผู้อื่น อีกทั้งตนเองก็ยังต้อง
เป็นผู้เสนอแนวความคิดที่ให้เหตุผลกับผู้อื่นได้ว่าเพราะเหตุใด
นักเรียนจึงเลือกการเผชิญสถานการณ์โดยวิธีนี้ และสาเหตุที่
นักเรียนมีคะแนนน้อย เป็นเพราะ นักเรียนจึงขาดประสบการณ์
และการคิดในลักษณะนี้ ประกอบกับสภาพสังคมที่แวดล้อมตัว
นักเรียนเป็นชุมชนเมืองที่มีการเกิดสภาวะแข่งขันสูง   นักเรียน
จึงเกิดความเคยชินในการใช้ชีวิตแบบไม่รอบคอบ การคิดที่
ละเอียดลออ  การสอนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ปัญหา  นักเรียนจะต้องได้รับการฝึก  ซึ่งแต่ละขั้นนั้นล้วนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้คิด ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนการสอนมากขึ้น เพราะเรื่องที่น่ามาจัดการเรียนรู้เป็นเร่ือง
ที่ ใกล้ตัวและอยู่ ในความสนใจของนักเรียน นักเรี ยนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ท่าให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจึงท่าให้เกิดความรู้ที่
คงทนนอกจากนี้การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นของตนเองกับผู้อื่นจะท่าให้
นักเรียนเกิดความจ่าในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต 2544 : 33-44) ได้กล่าวถึง
หลักการสอนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหาไว้ว่า 
การสอนจากสิ่งท่ีเร้าที่รู้เห็นเข้าใจง่ายหรือรู้เห็นอยู่แล้วไปหาสิ่งที่
เข้าใจได้ยากจะท่าให้การสอนนั้นประสบความส่าเร็จ   ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประณีต จันทรขันตี (2542 : 42-47) 
ศึกษาผลของการใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์มาพัฒนา
ทักษะการคิดแบบโยนิ โสมนสิการ เรื่ องหลักธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์
หลังเรียนสุงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญจนา พรนิเสน (2548: 68-74) 
ที่ศึกษา และวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบพุทธวิธีได้แก่ 
การสอนแบบเผชิญสถานการณ์ การสอนแบบไตรสิกขา การ
สอนแบบธรรมสากัจฉา การสอนแบบอริยสัจสี่และการสอนแบบ
ปุจฉาวิสัชนา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบพุทธวิธีมีการ
พัฒนาทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลองอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนแบบเผชิญสถานการณ์ปัญหา ร่วมกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการที่น่าสนใจ 
และควรน่ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม 
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
จัดการจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
ร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 4 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สามารถเรียงล่าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

216

   

เข้าใจง่าย   เป็นเรื่องที่น่าสนใจ   ได้รับความรู้และประโยชน์
ของการจัดการเรียนรู้ และสามารถน่าไปใช้ในชีวิตประจ่าวันได้  
เหมาะกับการสอนสังคมศึกษา  และสามารถวิเคราะห์ และสรุป
องค์ความรู้โดยท่าแผนผังความคิด ท่าให้เข้าใจในบทเรียนมาก
ขึ้น   ตามล่าดับ   สังเกตได้จากแบบสอบถามที่มีผลการประเมิน
ออกมา โดยด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้มีคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านบรรยากาศในการเรียน 
นักเรียนมีความสนุกสนานกับกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
โดยเฉพาะสถานการณ์ที่นักเรยีนได้เผชิญเปน็สถานการณ์ที่น่ามา
จากประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็นเรื่องจริงของสังคมและที่ประยุกต์
จากเหตุการณ์จริงรวมทั้งเป็นเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจอยู่
แล้ว จึงท่าให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้รวมทั้งมี
การวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนความเห็นกัน ท่าให้เกิดความ
สนุกสนานควบคู่กันไปกับการได้รับความรู้ความคิดเห็นของ
เพื่อนๆ ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็น
ของเพื่อนๆคนอื่นยิ่งท่าให้นักเรียนมีความคิด และรับทราบ
ความคิดที่หลากหลายของเพื่อนอีกด้วย นอกจากนี้กระบวนการ
ดังกล่าวยังช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความคิดทางบวก มีการคิด
อย่างแยบคายไม่มองสิ่งต่างๆด้วยความฉาบฉวย ฝึกให้นักเรียน
ได้มองสิ่งรอบตัวอย่างหลากหลายมุมมอง สังเกตได้จากคะแนน
ความคิดเห็น ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะการตระหนักถึงแนวคิดของผู้อื่น ซึ่งท่าให้มีความ
เข้าใจสิ่งต่างๆในสังคมได้อย่างลึกซึ้งและสามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ สุมน อมร
วิวัฒน์ (2530 : 2) ที่มีความเห็นว่า การศึกษาที่แท้จริงย่อม
สัมพันธ์สอดคล้องกับการด่าเนินชีวิต วิถีชีวิตของมนุษย์ย่อมมี
การเปลี่ยนแปลง มีการขัดแย้ง มีสุข มีทุกข์ มีความหวัง ผิดหวัง
เป็นธรรมดา นักเรียนจึงควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิถีทางของชีวิต ที่
สัมพันธ์กับวิถีการศึกษา และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต 2544 : 33-44) ที่อธิบายไว้ว่าในการ
เรียนควรเรียนจากสิ่งท่ีรู้เห็นเข้าใจง่าย หรือรู้เห็นอยู่แล้วไปหาสิ่ง
ที่เข้าใจยาก หรือยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ เรียนจากเรื่องที่อยู่ใกล้
ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ถ้าสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่แสดงได้ก็เรียนด้วย
ของจริง เพื่อให้นักเรียนได้ดู ได้ เห็นได้ฟังอย่างที่ เรียกว่า
ประสบการณ์ตรง การเรียนการสอนด่าเนินไปในรูปท่ีให้รู้สึกว่า
ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการแสวงหาความจริง ให้มี
การแสดงความคิดเห็นและสรุปองค์ความรู้ ออกมาเป็นแผนผัง
ความคิด  ซึ่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น  ท่าให้นักเรียนในระดั บ

ประถมศึกษา  มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
สถานการณ์ปัญหาร่วมกับการ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับดี
มาก(ยูนิทดี 2) มีผลการทดสอบความพึงพอใจในระดับดีมาก  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
12. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษา หรือมีความสนใจที่จะน่า
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์
ปัญหา ดังนี ้
 1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 1.1 การน่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มาใช้ในการเรียนการสอน
นั้น ครูผู้สอนควรช้ีแนะแนวทางและให้เวลาในการท่ากิจกรรม
พอสมควรและครูไม่ควรรีบสรุปบทเรียนเร็วเกินไป ซึ่งเป็นการ
สกัดกั้นความคิดของนักเรียน 
 1.2การน่าเสนอผลงาน การอภิปรายของนักเรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและครูควรให้การ
เสริมแรง กระตุ้นให้นักเรียนให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างท่ัวถึงกัน  
 1.3ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ควรน่าเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหาไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอน ท้ังนี้เพราะวิธีการสอนดังกล่าว เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้จากการ
ผสมผสานระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่ นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากบทบาทของครูจะไม่จ่ากัด
ความคิดของนักเรียน ให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลเช่ือมโยง
ระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  
 2 .ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการน่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสนมสิ
การไปจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดระดับสูง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยการน่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการคิดและพัฒนา
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คุณลักษณะอื่น ๆ เช่น การมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ 

3. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับการสอนแบบอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของผลการเรียนรู้ทางการเรียน 
 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้วิจัยได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
 2. ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะ
การแก้ปัญหา เพิ่มขึ้น 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น และน่าพ้ืนฐานทางกระบวนการ
แก้ปญัหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ่าวัน 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา            
ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND LEARNING  
MANAGEMENT OF SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER BURIRUM PRIMARY EDUCATIONAL 

 AREA OFFIC 3 
สุวิทย์  บุญวงค์ (Suwitboonwong)* 

บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนของผู้บริหารถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
และประสบการณ์ในการบริหาร เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาและประสบการณ์ในการบริหาร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากบั
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  3 จากการ
วิเคราะห์พบว่าเมื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา และประสบการณ์บริหารไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
การจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกระดับค่อนข้างสูง 

ABSTRACT 

 The purposes of this reseach were1) study the transformational leadership of acadamic administrators. 
2)study learning management of acadamic administrators and compared the transformational leadership of 
acadamic administrators according to the school size and management experience. 3)study the relationship 
between educational and learning management of the acadamic administrators in Buriram Primary 
Educational Survice Area Office 3.The resuts demonstrated that no difference when compared the 
transformational leadership and learning management of the acadamic administrators according to the school 
size and management experience. The finding, according to study the relationship between educational and 
learning management of the acadamic administrators was found to have relatively high positive correlation. 

ค าส าคญั: สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร  

*นักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
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บทน า 
        ในปัจจุบันประเทศไทยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นกรอบหลักในการจัด
การศึกษาของประเทศในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 4) ซ่ึงการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดนั้นจะช่วยให้ ผู้ เ รียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ได้แก่  1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) 
ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) 
ความสามารถ ในการ ใช้ เ ทค โน โลยี  โ ด ย เฉพาะ
ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่
การสร้างองค์ความรู้ หรือสาระสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเอง และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซ่ึง
เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนและ
สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6-7) 

           จากการศึกษาการบริหารงานของผู้บริหาร
นอกจากผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าที่ดีแล้วประสบการณ์
ในการบริหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การบริหารงาน
ประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่าจะ
ส่งผลต่อการบริหารที่ดีกว่า โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ต้ังแต่ 5-10 ปี และ น้อยกว่า 5 
ปี (วิศวกร ชัยเชิดชู. 2554 : 121) โดยภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์แตกต่างกัน โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าผู้บริหารที่มีประสบการน้อยกว่า 10 
ปี (ขนิษฐา สิทธิจินดา. 2552 : 152) 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหารทางด้านภาวะผู้น า เทคโนโลยีในการ
บ ริหา ร โ ร ง เ รี ยน  ที่ ส อ ดคล้ อ งกั บภาว ะ ผู้น า ก า ร
เปลี่ยนแปลง มุ่งความส าคัญที่ ผู้บริหารจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เอื้อต่อการ
บริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ชุมชน และ
องค์กรทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และจากการรายงาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) ของนักเรียนมีคะแนนลดลงจากปีการศึกษา  
2555 เป็นอย่างมาก 
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         จากความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่
ส่งผลมาจากการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนัก เ รียนให้มีคุณภาพ            
มีคุณลักษณะ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้บริหาร ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นข้อมูล
ส าหรับผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ในการวางแผน
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
      2. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 
      3. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
และประสบการณ์ในการบรหิาร 
      4. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
และประสบการณ์ในการบรหิาร 

      5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากับการจัดการเรยีนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ต้องศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ท้ังหมด  216 โรงเรียน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 140 คน 
ได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 ก าหนดขนาดตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (สมบูรณ์ ตันยะ. 2546 
: 125) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามระดับช้ันภูมิชนิดไม่เป็น
สัดส่วน โดยก าหนดขนาดสถานศกึษาเป็นช้ันภูม ิ
        1.2.1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา
จากตารางของ Krejcieและ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 140 คน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี ้
            1.2.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน            
1-120 คน 
            1.2.1.2 โรงเรียนขนาดกลาง จ านวนนักเรียน 
121-300 คน 
            1.2.1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวนนักเรยีน 
ตั้งแต่ 301 ข้ึนไป 
   1.2.2  สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างจากข้อ 1.2.1 จ านวน               
140 คน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling 
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2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย          
คร้ังนี้  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารกับการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
3 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้ 

       ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
เกี่ยวข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการบริหาร และขนาดของสถานศึกษา 
       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ตอบ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 

 โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วย1) 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์2)  การสร้างแรงบันดาลใจ 
3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 
        ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ตอบ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยแบ่ง
ค าถามออกเป็น 4 ด้านประกอบดว้ย 1) หลักการจัดการ
เรียนรู้ 2) กระบวนการเรียนรู้ 3) การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ 4) บทบาทของผู้สอน และผู้เรยีน 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ในการด าเนินการวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
       1.ท าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเพื่อขอความร่วมมือและ
ความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูวิจัย 
       2.น าแบบสอบถามพร้อมส าเนาหนังสือขออนุญาตถึง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน ส่งโดยทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง 
โดยผู้วิจัยแนบซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้าซอง และขอความ
อนุเคราะหส์่งแบบสอบถามคืน จ านวน 140 ฉบับ จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 
53 ฉบับ สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 62 ฉบับ และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 25 ฉบับ 
       3.ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยส่วนหน่ึง
จัดส่งทางไปรษณียส์่วนหน่ึงผู้วิจยัเดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง ในกรณีที่แบบสอบถามไม่ครบผู้วิจยัจะ
เดินทางไปเก็บข้อมลูด้วยตนเอง พร้อมทั้งตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วจิัยใช้โปรแกรมส าเร็จรปู 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้มีดังนี้ 
       1.วิเคราะห์ข้อมลูส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโ์ดยการหาคา่ความถี่ (Fequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
        2.วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standart deviation) จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อโดยใน
การแปลค่าเฉลี่ยที่ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
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         3. วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
devietion) จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อโดยในการแปล
ค่าเฉลี่ยที่ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า     
 4. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
ในโรงเรียน จ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโ์ดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปู ซึ่งแบ่งออกเป็น ขนาด
สถานศึกษา และประสบการณ์บรหิาร วิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 
เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe 
       5. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา และการจดัการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะหโ์ดยการหาค่าสัม
ประสิทฺธ์ิสหสมัพันธ์แบบ Pearson product moment 
correlation coefficient การแปลความหมายค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร        ส าหรับทิศทาง
ความสัมพันธ์พิจารณาโดย ถ้าค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน และถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เป็นลบ แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันใน
ทางตรงข้าม  

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมลูการศึกษาภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น
ภาพรวมและรายด้าน ไดผ้ลดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานภาวะผู้น า
การเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง                

ระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง          

แปล
ความ 

 S.D. 
การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์               

 
4.29              

 
0.39                         

 
มาก 

การสร้างแรงบันดาล
ใจ 

 
4.32              

 
0.46                          

 
มาก 

การกระตุ้นทางปัญญา                                
4.36                

 
0.40                     

 
มาก 

การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล               

 
4.31                

 
0.44 

 
มาก 

รวมทุกด้าน   4.32                 0.42                     มาก 

          จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก(  = 4.32,S.D. = 0.42 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยในด้านท่ีมีค่าเฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ ด้านการกระตุ้นทางปญัญา(  = 4.36,S.D. = 
0.40 ) รองลงมาคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (  = 4.32 
S.D. = 0.46 ) และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล(
 = 4.31,S.D. = 0.44 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าทีสุ่ด คือ 

ด้านมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์   (  = 4.29,S.D. = 0.39 ) 
ผลการวิเคราะห์การจัดการเรยีนรูข้องผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 
3 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการจดัการเรียนรู้ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้านบทบาทของผู้สอน และผู้เรียน โดยใช้ค่าเฉลีย่( ) และค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายดา้น และโดยรวมดังปรากฏ
ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการจดัการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 

การจัดการเรยีนรู้ของ
ผู้บริหาร 

ระดับการจัดการ
เรียนรู ้

แปล
ความ 

 S.D. 
หลักการจดัการเรียนรู้                              4.16 0.47 มาก 
กระบวนการเรียนรู้                                    4.20 0.50 มาก 
การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้                      

 
4.00 

 
0.50 

มาก 

บทบาทของผู้สอน และ
ผู้เรยีน                       

 
4.18 

 
0.52 

 
มาก 

รวมทุกด้าน 4.13 0.50 มาก 
จากตารางที่ 3พบว่า ระดับการจดัการเรยีนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
= 4.13,S.D. = 0.50 )เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยในด้านท่ีมสีงูสุด ได้แก่ ดา้น
กระบวนการเรียนรู้ ( = 4.20,S.D. = 0.50 )รองลงมาคือ 
ด้านบทบาทของผู้สอน และผู้เรียน ( = 4.18,S.D. = 0.52 )
และด้านหลักการจัดการเรยีนรู้ ( = 4.16, S.D. = 0.47 )
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าที่สดุ คือ ดา้นการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ( = 4.00, S.D. = 0.50 ) 
       ผลการวิเคราะห์เปรยีบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรมัย์ เขต 3 ใน 4 ด้าน ดัง
ปรากฏในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บรุีรัมย์ เขต 3 ใน 4 ด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหาร ดังปรากฏในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์การ
บริหาร 

 

 

จากตารางที่ 15 แสดงว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดย
ภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บรุีรัมย์ เขต 3 ใน 4 ด้าน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

จากตารางที่ 6 แสดงว่า การจดัการเรียนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาบุรีรมัย์ เขต 
3 เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา บรุีรัมย์ เขต 3 ใน 4 ด้าน จ าแนกตาม
ประสบการณ์การบริหารดังปรากฏในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์
บริหาร 

 

      จากตารางที่ 7 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาบุรีรมัย์ เขต 
3 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์บริหาร โดยภาพรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
.05 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา และการจดัการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 ดังปรากฏในตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา กับการจัดการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 

ตัวแปร การมี
อิทธิพล
อย่างมี

อุดมการณ ์

การ
สร้าง
แรง

บันดาล
ใจ 

การ
กระตุ้น
ทาง

ปัญญา 

การ
ค านึงถึง
ความ
เป็น

ปัจเจก
บุคคล 

ภาวะผู้น า
การ

เปลี่ยนแปลง 

หลักการ
จัดการ
เรียนรู ้

.559** .606** .525** .608** .661** 

กระบวนการ
เรียนรู ้

.595** .622** .497** .556** .652** 

การออกแบบ
การจดัการ

เรียนรู ้

.552** .710** .592** .530** .687 

บทบาทของ
ผู้สอน และ

ผู้เรียน 

.474** .606** .548** .621** .649 

การจดัการ
เรียนรู ้

.599** .700** .595** .637** .729** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

      จากตารางที่ 8 แสดงว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจดัการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์โดยรวมเทา่กับ .729 (rxy= .729) 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีความสมัพันธ์โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์มากที่สุด
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ได้แก่ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจกับดารจัดการเรียนรูด้้านการออกการจัดการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ระดบัค่อนข้างสูง (r= .710) 
รองลงมาคือ ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลกับการ
จัดการเรียนรู้ด้านบทบาทของผู้สอนและผูเ้รียน มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ระดบัค่อนข้างสูง (r= .621) 
ตามล าดับ และด้านท่ีมีความสมัพนัธ์โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์น้อยที่สุดได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ กับการจัดการเรยีนรู้ดา้น
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนมีความสัมพันธ์ในทางบวก 
ระดับปานกลาง (r= .474)     

สรุปและอภิปรายผลวิจัย 
1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 ผล
วิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของขวัญฤทัย ทองธิราช (2551 : 57-59)ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารกับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูโ้รงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวล าภู ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกดา้น 
2. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์เขต 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ปรากฏว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อเนก นิมมานนิรชร (2545)ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวัดนครราชสมีา พบว่า
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ตามทัศนครูในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ 
คือ ด้านกระบวนการเรยีนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรรัตน์ สารมิาย์ (2552 : 97)ไดศ้ึกษาเรื่อง พฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
5 พบว่า การจัดการเรียนรูต้ามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครู 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการจดักระบวนเรียนรู้ และการ
ประเมินการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเกดิจากหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เป็นหลักสตูรที่
ได้รับการพัฒนาจากหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 โดยการปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่อง และพัฒนาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงท าให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีความเหมาะสมชัดเจน  
      3. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
และประสบการณ์บริหาร 
3.1 การเปรียบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลวิจัยพบว่า ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
แสดงว่าในการบรหิารงาน ขนาดสถานศึกษาท่ีใช้ในการ
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ปฏิบัติงาน บ่งบอกได้ถึงการมีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงได้
ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะทุกฝ่ายมุ่งเน้นที่คณุภาพ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
หรือขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของค านึง โกพล
รัตน์ (2555 : 85 - 86)ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรยีนประถมศึกษาในอ าเภอเรณูนคร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของครู สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านก็ไม่แตกตา่งกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
        3.2 การเปรียบภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์
บริหาร โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าในการบริหารงาน 
สร้างความศรัทธาและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น โดยน าการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ
การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานมาบริหารจัดการ 
รับผิดชอบ ปรับปรุง และแกไ้ขร่วมกัน เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งมวลผู้ที่มบีทบาทมากที่สุดในการน า
องค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงมากที่สดุคือผู้บรหิาร ผู้บริหารไม่
ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดับใดจะเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องเป็นคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับการบริหาร
การเปลีย่นแปลงใน 
      4. การเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
และประสบการณ์บริหาร 

         4.1 การเปรียบการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ผลวิจัยพบว่า ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ซึ่งอาจเป็นเพราะในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน
หน่วยงานต้นสังกัดได้จดัอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจดั
การศึกษา และพัฒนาวสิัยทัศน์ใหแ้ก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่เสมอ และขอบข่ายงานการ
บริหารงานวิชาการที่เกีย่วกับการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารและ
ครูต้องท างานร่วมรับทราบปัญหาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรอืขนาดใหญ่ล้วนมี
ขอบข่ายงานท่ี       4.2 การเปรียบการจัดการเรยีนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์
บริหาร ผลวิจัยพบว่า ทั้งโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินงานตามนโยบาย
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์เขต 3 ที่ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการจัด
การศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาบริหารจดัการตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีสมรรถนะตา
มาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ และการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545  
       5. ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับจดัการเรียนรู้ของผู้บรหิาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 พบว่ามีความสัมพันธ์กันใน
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ระดับสูงทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01         
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในยุค
ปัจจุบันผู้บริหารต้องมีความรูค้วามเข้าใจ และตระหนักถึง
การบริหารการศึกษาในยคุปฏริูปการศึกษา และผู้บรหิารมี
หน้าท่ีที่ส าคัญทีสุ่ดคือการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยผู้บริหารต้องท างานร่วมกันกับครู ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีคณุภาพและมีคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามจดุมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ วิจลย์โกษาแสง(2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครพนม เขต 2 ภายใต้การประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ผลการวิจยั 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 01 
กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเรจ็ลลุ่วงลงได้  ด้วยความกรณุาจาก
คณาจารย์หลายท่านท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้
ค าแนะน าในด้านวิชาการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาส
นี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ดร. ศักดิ์ชัย  ภู่เจรญิ อาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล ตันยะ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีได้ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนส าเรจ็เรยีบร้อย นับเป็นพระคุณอย่าง
สูงสุดแกผู่้วิจัยขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกลุ 
ภูมิโคกรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ธิติธนานันท์             
ดร. วินัย ทองภูบาล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา  นางวิเชียร สลับศรี  ศึกษานิเทศก์ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3      นางวิสา
รัช จบสัญจร ผู้อ านวยการโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่๔) 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ  และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงเครื่องมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

The Building of cultural Tourist Network between  

Chiang Khan District  Loei Province 

Dr. Jirakitpon  Phiriyasuvat* 

Abstract 

 Study about The creation Cultural Tourism Network of Changkan District Loei 
Province. The research found that, another factor in The creation The creation Cultural 
Tourism Network of Changkan District Loei Province, people are not involved that as they 
should. Problems found that people lack of understanding of the religion, art, culture, and 
aesthetics. Young people lack of learning the cultural traditions of knowledge, motivation 
and does not continuously appreciating cultural heritage. 

บทคัดย่อ 

 ศึกษาเรื่อง การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ปัจจัย
ในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วม
เท่าที่ควร ปัญหาที่พบ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจสุนทรียภาพ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
เยาวชนรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ต่อเนื่องขาดแรงจูงใจไม่เห็น
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 

 

Key Words: Networking cultural tourism, Potential Cultural Tourism,การสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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การพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
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บทคัดย่อ 
  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอขนแกะและบรรจุภณัฑ์ ของกลุ่มทอผา้ขนแกะบา้นห้วยห้อม
อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จากการสัมภาษณ์นางมะลิวลัย ์ นักรบไพร หัวหนา้กลุ่มผา้ทอขนแกะบา้นห้วย
หอ้ม พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีข้ึนมาเท่ียวหรือพกัท่ีโฮมสเตยใ์นหมู่บา้น มีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีผลิตข้ึน
ในชุมชน โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีนกัท่องเท่ียว ซ้ือเพ่ือไปฝากญาติพ่ีนอ้งหรือเพ่ือน และยงัพบวา่ผลิตภณัฑก์ลุ่มประสบ
ปัญหาในเร่ืองรูปแบบสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย ผลิตภณัฑย์งัไม่แสดงอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนกระเหร่ียงและยงั
ไม่มีบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัสินคา้ของกลุ่มส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก
ของชุมชนลดนอ้ยลง หรืออาจไม่ซ้ือเลย ท าให้รายไดข้องชุมชนลดนอ้ยลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนบา้น
หว้ยหอ้ม ดงันั้นกลุ่มผา้ทอขนแกะจึงมีความตอ้งการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนท่ีท าจากผา้ขนแกะ 

 

ABSTRACT 
Development of the woven wool products and packaging of HuayHom wool weaving group 

Mae-La Noi district, Mae Hong Sorn province 
 

This research aimed to develope the woven wool products and packaginf HuayHom wool weaving group, 
Mae-La Noi district, Mae Hong Sorn province. From the interview of the leaders of Ban HuayHom wool weaving 
group, Mrs. Maliwan  Nakropprai, we found that most tourists who visited and stayed at the village’s home stay were 
always interested in and bought the woven wool products as souvenirs or gifts to their families and friends.   And also 
found that the product forms were not various. The product did not show their identity of the local community as 
Karen, and there was no proper packaging of the producthich affected to the reduction of the tourists’ decision to buy 
the local products. This problem also made the community income reduced. Thus, the wool weaving group required 
other types of products which made from woven wool. 
ค าส าคญั : ผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะ, บรรจุภณัฑผ์า้ทอขนแกะ, อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
Key Words : woven wool products, packaging woven wool, identity of the local 
 
*อาจารย์ หลักสูตรส่ิงทอและเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรส่ิงทอและเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา 
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ล้านนา
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บทน า 
                 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นท่ี
นิ ยมส าห รับนัก ท่อ ง เ ท่ี ย วอย่ า งม าก  เ น่ื อ งจ าก
นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นให้
นักท่อง เ ท่ียวกับ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเท่ียวมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนเสริมสร้าง
ศกัยภาพของบุคลากร ส่ิงแวดลอ้ม สินคา้ชุมชนและการ
บริหารจดัการในชุมชนให้สามารถด าเนินการไดเ้องมี
การประสานความร่วมมือกับผูเ้ก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดการสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนได ้ซ่ึงส่งผลถึง
การพฒันาศกัยภาพทั้งดา้นกายภาพและคุณภาพของคน
ในชุมชน รวมถึงเศรษฐกิจชุมชนให้เขม้แข็งและอยู่ได้
อยา่งย ัง่ยนื(ทิพยว์รรณา งามศกัด์ิ.  2547)  ธุรกิจปัจจุบนั
การแข่งขนัทางการคา้มีความรุนแรงสูงมาก ส่งผลให้
ธุรกิจมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ปรับปรุงผลิตภณัฑเ์ก่า
ใหมี้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผู ้บริโภคให้มากท่ีสุด   นอกจากนั้ นบรรจุภัณฑ์ก็มี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมการขายหรือการตลาด 
เพราะบรรจุภณัฑ์จะท าหน้าท่ีแนะน าสินคา้ท่ีบรรจุอยู่
ภายในสร้างภาพลกัษณ์(image) ของสินคา้ก่อนท่ีผูซ้ื้อ
จะเห็นตัวสินค้าและจะมีการใช้รูปแบบหรือสีสันท่ี
น่าสนใจรวมถึงมีขอ้ความประชาสัมพนัธ์และโฆษณา
สินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในดึงดูดความสนใจของผูซ้ื้อท่ีไม่
เคยรู้จักหรือใช้ผลิตภณัฑ์นั้นมาก่อน ให้มีความสนใจ
และอยากซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น โดยเนน้เร่ืองความสวยงาม
ความสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้
ตดัสินใจซ้ือ (สมพงษ ์เฟ่ืองอารมย,์ 2550)   
  บา้นห้วยห้อม  ต.ห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย  จ.
แม่ฮ่องสอน  ก็ เ ป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีการจัดการ
ท่องเท่ียวในเชิงนิเวศ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชน  นิยมการท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวเขา
และช่ืนชอบบรรยากาศของพ้ืนท่ีสูงท่ีมีอากาศหนาวเยน็

สบายโดยภายในกลุ่มมีการจัดท่ีพกัแบบโฮมสเตยไ์ว ้
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  และมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวท่ี
หมู่บา้นตลอดทั้งปี หน่ึงในวิถีชีวิตของชุมชนบา้นห้วย
ห้อม คือ การทอผา้ขนแกะของกลุ่มผา้ทอขนแกะบา้น
หว้ยหอ้ม ต.หว้ยหอ้ม  อ.แม่ลานอ้ย  จ.แม่ฮ่องสอน เป็น
แหล่งผลิตผา้ทอขนแกะแหล่งใหญ่ของประเทศไทยมี
การทอผา้ขนแกะเกือบทุกครัวเรือนและท าการผลิต
สินคา้จากผา้ขนแกะ  โดยสินคา้หลกัท่ีผลิตเพ่ือจ าหน่าย
คือผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ จากการทอด้วยก่ีเอว  เพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ จากการสัมภาษณ์นางมะลิวลัย ์ 
นักรบไพร หัวหน้ากลุ่มผา้ทอขนแกะบ้านห้วยห้อม 
(ญาณิศา  โกมลสิริโชค, 2553 )ในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกับ
สินคา้ของกลุ่ม พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีข้ึนมา
เท่ียวหรือพกัท่ีโฮมสเตยใ์นหมู่บา้น มีความตอ้งการท่ีจะ
ซ้ือสินคา้ท่ีผลิตข้ึนในชุมชนเอง โดยสินคา้ส่วนใหญ่ท่ี
นกัท่องเท่ียวซ้ือนั้น ซ้ือเพ่ือไปฝากญาติพ่ีนอ้งหรือเพ่ือน 
และยังพบว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มประสบปัญหาในเร่ือง
รูปแบบสินคา้ท่ีไม่หลากหลาย ผลิตภณัฑย์งัไม่แสดงอตั
ลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนกระเหร่ียงและยงัไม่มี
บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ของกลุ่มส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกซ้ือสินคา้ของท่ี
ระลึกของชุมชนลดน้อยลง หรืออาจไม่ซ้ือเลย ท าให้
รายไดข้องชุมชนลดนอ้ยลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของชุมชนบ้านห้วยห้อมท่ีจะขาดรายได้จากการขาย
ของท่ีระลึก ดงันั้นกลุ่มผา้ทอขนแกะจึงมีความตอ้งการ
ผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนท่ีท าจากผา้ขนแกะนอกเหนือจาก
ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่  และหมวกถัก ท่ี มีอยู่  เ พ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

จากปัญหาดงักล่าวคณะผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะ
ออกแบบและพฒันาสินคา้ของกลุ่มทอผา้ขนแกะท่ีเป็น
ของใชข้องท่ีระลึก ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย บ่งบอก
ถึงอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินท่ีเป็นชุมชนกระเหร่ียงมีวฒันธรรม
เป็นของตนเองให้ตรงกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียว 
อยา่งเร่งด่วนเน่ืองจากความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการเลือกซ้ือของระลึกจากชุมชนท่ีไปเท่ียว เพ่ือเป็น
การสร้างความประทับใจในการท่องเท่ียวท่ีสามารถ
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เ ข้า ถึ งวิ ถี ชี วิตของ ชุมชนโดยแท้  ผ ลิตภัณฑ์ ท่ี มี
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนบา้นห้วยห้อม การพฒันารูปแบบของสินคา้
จะควบคู่ไปกับการพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถแสดง
ภาพลกัษณ์ของกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน มีความเหมาะสมกบั
สินค้าของกลุ่ม เพ่ิมมูลค่าสินค้ากลุ่ม   ออกแบบโดย
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  และการใช้ตน้ทุนต ่า การพฒันา
บรรจุภัณฑ์จะสอดรับประเด็นการตลาดการกระจาย
สินคา้และสามารถอ านวยคุณประโยชน์ดา้นหน้าท่ีใช้
สอยไดดี้และสามารถส่ือสารและสร้างผลกระทบทาง
จิตวิทยาต่อผู ้บริโภคนอกจากนั้ นจะมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตตน้แบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์
ผา้ทอขนแกะท่ียอ้มสีเสน้ใยขนแกะดว้ยสารสีธรรมชาติ
ให้แก่ทางกลุ่มฯ ดงักล่าวเพ่ือเป็นการสร้างความยัง่ยืน
ให้เกิดในชุมชน การใชต้น้ทุนต ่า ท่ีจะช่วยสร้างอาชีพ
สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่อศึกษาการผลิตผา้ทอขนแกะแล 
   ศึกษาปัจจยัการซ้ือผลิตภณัฑข์อง 
  นกัท่องเท่ียวในชุมชนบา้นหว้ยหอ้ม 
2. เพื่อออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอ 
   ขนแกะท่ีมีอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินและมี 
   รูปแบบหลากหลายสอดคลอ้งกบัความ 
   ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3.เพื่อออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑ์ 
     กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ ส าหรับการคา้ปลีก

และคา้ส่ง ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ผา้ทอขน
แกะ 

4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑ์
ผา้ทอขนแกะและบรรจุภณัฑ์ให้แก่กลุ่ม
ทอผา้ขนแกะ ชุมชนบา้นห้วยห้อม 

 
 
 

วธีิการวจัิย 
- ศึกษาคน้หารูปแบบและออกแบบ 
  ผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะท่ีมีอตัลกัษณ์ 
  ของทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัความ 
  ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
- ศึกษาคน้หารูปแบบและออกแบบ 
  บรรจุภณัฑเ์พื่อการคา้ปลีกและการคา้ 
  ส่งส าหรับผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะ 
  จ านวน 3 รูปแบบ 
- ศึกษาคน้หารูปแบบและออกแบบ 
  กราฟิกบนบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑผ์า้ทอ 
  ขนแกะท่ีสร้างภาพลกัษณ์ของกลุ่มผา้ 
  ทอขนแกะจ านวน 3 รูปแบบ 
- ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยดีว้ย 
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการผลิตบรรจุ 
  ภณัฑส์ าหรับผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะ 
  ท่ีโครงการใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มทอผา้ขน 
  แกะบา้นหว้ยหอ้มท่ีจ านวน 30 คน ณ 
  กลุ่มทอผา้บา้นหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ 
  ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 
  1 คร้ัง เป็นระยะเวลา 2วนั  

 
ผลการวจัิย 
- ศึกษาค้นหารูปแบบและออกแบบผลติภณัฑ์ผ้า 
  ทอขนแกะทีม่อีตัลกัษณ์ของท้องถิ่นและ 
  สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคจ านวน จาก
การศึกษาพบวา่ลูกคา้ท่ีข้ึนไปเท่ียว  กลุ่มทอผา้บา้นหว้ย
หอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นอกจากจะ
ตอ้งการสมัผสัธรรมชาติ ตอ้งการด่ืมกาแฟท่ีปลูกบน
ดอยในหมู่บา้นแลว้ ยงัมีความตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้
หรือของท่ีระลึกอีกดว้ย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ตอ้งการส้ินคา้หรือของฝากท่ีดูเป็นตวัแทนของสถานท่ี 
ท่ีนั้นๆเพ่ือเป็นสญัญาลกัษณ์บ่งบอกการไดม้าเยอืนใน
สถานท่ีนั้น และโดยทัว่ไปสินคา้หรือของท่ีระลึกก็
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จะตอ้งบ่งบอกความเป็นตวัตนหรือบ่งบอกวา่มาจาก
สถานท่ีนั้นๆ   
 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นชนเผ่ากะเหร่ียงท่ีด ารงชีพดว้ย
การปลูกกาแฟและเล้ียงแกะ เอกลกัษณ์ท่ีท าใหค้นทัว่ไป
รู้จักท่ี น่ีก็คือรสชาติของกาแฟและผ้าทอขนแกะท่ี
สวยงามบวกกบักล่ินไอของธรรมชาติท่ีสวยงาน จึงเป็น
แนวทางในการพฒันาสินค้าและของท่ีระลึกโดยใช้
ความเป็นตวัตนท่ีมีอยูใ่นบา้นห้วยห้อมก็คือกาแฟและ
การเล้ียงมามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเพื่อให้
ไดสิ้นคา้หรือของท่ีระลึกให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้และมีอตัลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตนของบา้น
หว้ยหอ้ม 
 แรงบนัดาลใจจากท้องถ่ินท่ีอุดมไปด้วยการ
เล้ียงแกะ และน าขนแกะมาป่ัน ทอ เป็นผืนผา้ ผ่านการ
ยอ้มสีดว้ยกากกาแฟ ท าให้ไดผ้า้ผืน ทีมีสีและผิวสัมผสั
ตามธรรมชาติ ผสานเขา้กบัความน่ารักของแกะ ยามเริง
ร่าในทุ่งหญา้ไดน้ าแรงบนัดาลใจดังกล่าวมาออกแบบ
เป็น ผลิตภณัฑ์ ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของท้องถ่ิน และย  ้ า
ภาพเพ่ือสร้าง อตัลกัษณ์ ให้กบัทอ้งถ่ิน รูปแบบส าคญั
ในการออกแบบคือ ความเรียบง่าย รูปร่างแบบกราฟิก 
(graphic) การน าเอา รูปทรงของแกะ มาตดัทอน
รายละเอียด เพื่อให้ ง่ายต่อการจดจ าแต่ยงัคงความเป็น
แกะดว้ย เส้นโคง้ ส่ือถึงความอ่อนนุ่ม ของขนแกะวสัดุ 
หลกัและสีท่ีใช้คือผา้ทอขนแกะยอ้มสีกาแฟ น ามาตดั
กับผา้ฝ้ายทอเน้ือหน้า สีน ้ าตาลเขม้ สีเดียวกับเมล็ด
กาแฟ ผสมเข้า กระจูดสาน เป็นวสัดจากธรรมชาติ 
เหมือนกนั แต่เลือกใชห้นงัเทียม เป็นส่วนประกอบ เพ่ือ
ลดการฆ่าสัตว ์ เพื่อเอาหนังแทม้าท า การ ตกแต่ง เน้น
ความน่ารัก โดยการจ าลองการเคล่ืนไหวของแกะใน
อิริยาบท ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความเคล่ืนไหวในช้ินงาน  ท า
ใหช้ิ้นงานดูไม่น่าเบ่ือ 
 

 
 

รูปแบบกระเปล่าผา้ทอขอแกะ 
 

 
 

รูปแบบหมอนอิงผา้ทอขนแกะ 
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รูแบบถุงดบักล่ินผา้ทอขนแกะ 
 

- ศึกษาค้นหารูปแบบและออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  เพ่ือการค้าปลกีและการค้าส่งส าหรับผลติภัณฑ์ 
  ผ้าทอขนแกะ 

 

 บรร จุภัณฑ์ส าห รับปลอกหมอนอิง  ตัว
โครงสร้างเป็นลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 2 ช้ิน แบบสไลด์ฝา 
ตวัฝาจะเจาะหน้าต่างเป็นลกัษณะรูปบา้น เพ่ือให้เห็น
ผลิตภณัฑ์ดา้นในบรรจุภณัฑ์ ดา้นขา้งของตวัฝาเจาะรู
กลม เพื่อใชส้ าหรับดนัสไลด ์ตวับรรจุภณัฑด์า้นในออก
จากตวัฝา ดา้นรูปแบบกราฟิกของบรรจุภณัฑ์ จะใช้สี
หลัก เ ป็ น สีน ้ า ต าล เ ข้ม  ด้ านหน้ า ก ร า ฟิ ก จ ะ ใ ช้
ภาพประกอบเป็นภาพแกะเป็นลกัษณะภาพวาดลายเส้น 
และใช้ลายภาพขนแกะเป็นภาพประกอบ ด้านหลัง
บรรจุภณัฑใ์ชรู้ปภาพประกอบเป็นภาพเมล็ดกาแฟ และ
มีขอ้มูลเร่ืองราว วถีิชีวติของต าบลหว้ยหอ้ม เพ่ือบ่งบอก 
วิถีชีวิต เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของทางกลุ่มท่ีมีอาชีพ
หลกั คือปลูกกาแฟ และท าผลิตภณัฑผ์า้ทอจากขนแกะ  

 
 บรรจุภณัฑ์ส าหรับถุงดับกล่ิน ตวัโครงสร้าง
เป็นลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 1 ช้ิน แบบฝาเสียบล็อก บรรจุ
ภณัฑ์จะเจาะหน้าต่างเป็นลกัษณะรูปบา้น เพ่ือให้เห็น
ผลิตภณัฑ์ด้านในบรรจุภณัฑ์ ดา้นรูปแบบกราฟิกของ
บรรจุภัณฑ์ จะใช้สีหลักเป็นสีน ้ าตาลเข้ม ด้านหน้า
กราฟิกจะใช้ภาพประกอบเป็นภาพแกะเป็นลักษณะ
ภาพวาดล าย เส้น  และ ใช้ล า ยภาพขนแกะ เ ป็น
ภาพประกอบ ดา้นหลงับรรจุภณัฑ์ใชรู้ปภาพประกอบ
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เป็นภาพเมล็ดกาแฟ และมีขอ้มูลเร่ืองราว วิถีชีวิตของ
ต าบลห้วยห้อม เพ่ือบ่งบอก วิถีชีวิต เอกลักษณ์ อัต
ลกัษณ์ ของทางกลุ่มท่ีมีอาชีพหลกั คือปลูกกาแฟ และ
ท าผลิตภณัฑผ์า้ทอจากขนแกะ  
 

 
 เป็นบรรจุภณัฑล์กัษณะถุงกระดาษพร้อมหูห้ิว
เชือก ส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากขนแกะ ด้าน
รูปแบบกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ จะใช้สีหลักเป็นสี
น ้ าตาลเขม้ ดา้นหนา้กราฟิกจะใชภ้าพประกอบเป็นภาพ
แกะเป็นลกัษณะภาพวาดลายเส้น และใช้ลายภาพขน
แกะเป็นภาพประกอบ เพ่ือบ่งบอก วิถีชีวิต เอกลกัษณ์ 
อตัลักษณ์ ของทางกลุ่มท่ีมีอาชีพหลัก คือปลูกกาแฟ 
และท าผลิตภณัฑผ์า้ทอจากขนแกะ  
 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ผา้ทอจาก
ขนแกะ จะออกแบบลกัษณะของกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์
ให้มีเอกลกัษณ์เหมือนกนั และสอดคลอ้งกนั เพ่ือให้ดู
เป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม  
- ศึกษาค้นหารูปแบบและออกแบบกราฟิกบน 
  บรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์ผ้าทอขนแกะทีส่ร้าง 
 ภาพลกัษณ์ของกลุ่มผ้าทอขนแกะจ านวน 3  
 รูปแบบ 
 ดา้นรูปแบบลวดลายกราฟิกของบรรจุภณัฑ ์
จะใช้สีหลักเ ป็นสีน ้ าตาลเข้ม ส่ือถึงสีของสีกาแฟ 
ด้านหน้ากราฟิกจะใช้ภาพประกอบเป็นภาพแกะเป็น
ลกัษณะภาพวาดลายเส้น และใชล้ายภาพผา้ทอขนแกะ
เป็นภาพประกอบพ้ืนหลัง ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ใช้
รูปภาพประกอบเป็นภาพเมล็ดกาแฟเป็นพ้ืนหลงั และมี

ขอ้มูลเร่ืองราว วิถีชีวิตของต าบลห้วยห้อม เพ่ือบ่งบอก 
วิถีชีวิต เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของทางกลุ่มท่ีมีอาชีพ
หลกั คือปลูกกาแฟ และท าผลิตภณัฑผ์า้ทอจากขนแกะ 

 
รูปแบบบรรจุภณัฑห์มอนอิง 

 

 
รูปแบบบรรจุภณัฑก์ระเป๋า 
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รูปแบบบรรจุภณัฑถุ์งดบักล่ิน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
              การผลการด าเนินการวจิยัการพฒันา 
ผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะและบรรจุภณัฑ ์ของกลุ่ม 
ทอผา้ขนแกะบา้นหว้ยหอ้ม อ าเภอแม่ลานอ้ย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
1. นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการส้ินคา้หรือของ 
ฝากท่ีดูเป็นตวัแทนของสถานท่ี ท่ีนั้นๆเพ่ือเป็น 
สญัญาลกัษณ์บ่งบอกการไดม้าเยอืนในสถานท่ี 
นั้น และโดยทัว่ไปสินคา้หรือของท่ีระลึกก็ 
จะตอ้งบ่งบอกความเป็นตวัตนหรือบ่งบอกวา่มา 
จากสถานท่ีนั้นๆ 
2. การออกแบบบรรจุภณัฑผ์ลิตภณัฑผ์า้ทอจากขนแกะ 
จะออกแบบลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้มี
เอกลกัษณ์เหมือนกัน และสอดคลอ้งกัน เพ่ือให้ดูเป็น
กลุ่มกอ้นเดียวกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่ม  
3. ดา้นรูปแบบลวดลายกราฟิกของบรรจุภณัฑ ์ 
จะใชสี้หลกัเป็นสีน ้ าตาลเขม้ส่ือถึงสีของสีกาแฟ 
 ดา้นหนา้กราฟิกจะใชภ้าพประกอบเป็นภาพแกะ 
เป็นลกัษณะภาพวาดลายเสน้ และใชล้ายภาพผา้ 
ทอขนแกะเป็นภาพประกอบพ้ืนหลงั ดา้นหลงั 
บรรจุภณัฑใ์ชรู้ปภาพประกอบเป็นภาพเมลด็ 
กาแฟเป็นพ้ืนหลงั และมีขอ้มูลเร่ืองราว 
 
 

กติติกรรมประกาศ 
           การพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอขนแกะและบรรจุ 
ภณัฑ ์ของกลุ่มทอผา้ขนแกะบา้นหว้ยหอ้มอ าเภอแม่ลา 
นอ้ย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จะส าเร็จลุล่วงไม่ได ้ถา้ไม่ได ้
รับการช่วยเหลือจากสาขาส่ิงทอและเคร่ืองประดบัทุก 
ท่าน ขอขอบคุณพี่มะลิวลัย ์ นักรบไพร หวัหนา้กลุ่ม 
ผา้ทอขนแกะบา้นหว้ยหอ้มท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้น 
ต่างๆ ขอขอบคุณภรรยาและบุตรสาวท่ีคอยช่วยเหลือใน 
ดา้นต่างๆ และใหก้ าลงัใจตลอดมา ขา้พเจา้ผูด้  าเนิน 
โครงการขอขอบพระคุณท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไว ้ณ  
โอกาสน้ี 
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อิทธิผลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของ ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร  

 

Influences of integrated marketing communication methods on  
OTOP Buying Behaviors ofAirport customers in SakonNakhon Province 

 

ดาริกา  แสนพวง ( DarikaSanpuong)* 2. วรรณดิา  สารคี า (WannidaSareekham) 
  3. ชัดชัย  รัตนะพันธ์(ChudechaiRattanaphant)**       
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 3) เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ณ จุดซื้อ การตลาดโดยตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ 
การให้บริการ การบรรจภุัณฑ์ การใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ของบริษัท การใช้ป้ายต่างๆ การใช้เครอืข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คือของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร จ านวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ได้แก ่
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบเอฟ (F-test) การเปรียบเทียบราย
คู่โดยวิธี LSD 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) to study demographic factors: sex, age, education,occupation, 
and income per month of OTOP product buyers at   SakonNakhon airport 2) study buying  behaviors 
of OTOP products of  SakonNakhon airport passengers,and 3). study on integrated marketing 
communication method which includes advertising, sales promotion, public relations, communication, 
at the point of purchase, direct marketing, special events, services, packaging, the use of mobile 
vehicles, signs using and The use of electronic communication network on the decision or OTOP 
product bying  of passengers at airport in SakonNakhon Province. The samples were 200 passengers at 
the airport in SakonNakhon Province obtained through  Convenience sampling. A questionnaire was 
used to collect the data which were analyzed with the assistance of  SPSS programme looking at  
percentage, mean (x ), standard deviation (S.D.), and (F-test), LSD. 
 
ค าส าคัญ :  เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
Keywords:integrated marketing communication 

 
* อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
**อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  
*** อาจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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บทนํา  
 

ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร โครงการ 
“หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”หรือ One Tambon One 
Product : OTOP เป็นการก าหนดนโยบายของภาครัฐที่
จะให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิดหรือ
พัฒนาสินค้าโดยอาศัยกลไกของหน่วยงานต่างๆให้ความ
ช่วยเหลือด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อ
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งตลาดภายในประเทศ
แ ล ะ ภ า ย น อ ก ป ร ะ เ ท ศ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้ เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างรายได้
ด้วยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็น
ที่ต้องการของตลาดส าหรับแนวปรัชญา “หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”ก็คือเป็นแนวทางส าคัญประการหนึ่งที่จะ
สร้างความเจริญให้กับชุมชนสามารถยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์ของ
ตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น มี
หลักการพื้นฐาน 3 ประการได้แก่ประการแรกภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากลประการที่สองพึ่งตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์และประการที่สามการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 
จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพิจารณาได้จากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ณราคาตลาด
มูลค่า38,125 ล้านบาทอยู่ล าดับที่ 12 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและล าดับที่ 50 ของประเทศรายได้
ต่อหัวต่อปี 33,021 บาทอยู่ล าดับที่ 15 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและล าดับที่ 72 ของประเทศ
ประกอบด้วยสาขาเกษตร 9,028 ล้านบาทสาขา
การศึกษา 7,102 ล้านบาทสาขาอุตสาหกรรม 4,269 
ล้านบาทสาขาขายส่งขายปลีก 3,772 ล้านบาท
(หอการค้าสกลนคร, 2553, มิถุนายน 3)และยังเป็น
จังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีผลผลิต
ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความอุดม

สมบูรณ์มีวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นสินค้าขั้น
ปฐมหรือสินค้าแปรรูปทางด้านการเกษตรหลากหลาย
สร้างมูลค่าจากการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างไรก็ตาม
พบว่าผู้ประกอบการ OTOP บางส่วนยังขาดความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จและประสบปัญหาส า คั ญ เ กี่ ย วกั บ
ความสามารถทางด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย
เนื่องจากจุดอ่อนทางด้านเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
เช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารณจุดซื้อการตลาดโดยตรงการจัดกิจกรรม
พิเศษการให้บริการการบรรจุภัณฑ์การใช้ยานพาหนะ
เคลื่อนท่ีของบริษัทการใช้ป้ายต่างๆการใช้เครือข่ายการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเข้าถึงลูกค้าโดยเฉพาะ
ลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารสนามบินจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี
พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก ของฝาก
(วราภรณ์ เอื้อการณ์ 2553, มกราคม) และในอนาคต
คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าโดยสารราคาถูกลง ความ
สะดวกรวดเร็ว  ค่านิยม จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาถึงอิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนครซึ่งผลงานวิจัยนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารทาง
การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้ในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด
เพิ่มขึ้น และขยายช่องทางการตลาดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร 
ศาสตร์ได้แก่เพศอายุอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระยะ 
เวลาที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์ OTOP 
ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 

3.เพื่อศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ 
ได้แก่การโฆษณาการส่งเสริมการขาย กาประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสาร ณ จุดซื้อ การตลาดโดยตรง การจัดกิจกรรม
พิเศษ การให้บริการ การบรรจุภัณฑ์ การใช้ยานพาหนะ
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เคลื่อนที่ของบริษัท การใช้ป้ายต่าง ๆ การใช้เครือข่าย
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์  OTOP ของผู้ โดยสารสนามบิน จังหวัด
สกลนคร 

 
วธีิการวจิยั 
การด าเนินการตามโครงการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ ผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนครโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร  และ
นอกจากน้ีแล้วยังประกอบด้วยข้อมูลส่วนอื่นที่ได้มาจาก
ต ารา เอกสารของหน่วยงาน บทความและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องวิจัย 
1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้โดยสารสนามบิน ในจังหวัดสกลนครวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง ไม่ใช้หลักความน่าจะเปน็  ใช้สุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience sampling)  โดยมีจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 190 ตัวอย่าง  
2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็นค าถาม
ปลายปิด (Close-ended question) ค าตอบหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อที่
เหมาะสมทีสุ่ด 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ 
OTOP ของผู้โดยสารสนามบินจังหวัดสกลนคร  
ส่วนที่3 เป็นค าถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ โดยสารสนามบิน จังหวัด

สกลนคร ให้เลือกตอบข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย
มากที่สุด 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัย
ได้ท าการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ในประเด็นจะใช้สถิติคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย   มัชฌิมเลข

คณิต (Arithmetic mean หรือ X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  Deviation  หรือ S.D.)และค่า
ทดสอบเอฟ (F-test) การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธี LSD  
ที่ใช้ในงานวิจัยนี ้
  ในการวิเคราะห์ระดับความส าคัญต่อ อิทธิพล
รูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัด
สกลนคร ในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน โดยใช้หลักของลิเคิร์ท(Likert’s Scales) 
ซึ่งก าหนดค่าเฉลี่ยที่ได้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
  คะแนนเฉลีย่ 4.21- 5.00  มีความส าคญัต่อ
การเลือกซื้ออยู่ในระดับมากที่สดุ 
  คะแนนเฉลีย่ 3.41- 4.20  มีความส าคญัต่อ
การเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลีย่ 2.61- 3.40  มีความส าคญัต่อ
การเลือกซื้ออยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย่ 1.81- 2.60  มีความส าคญัต่อ
การเลือกซื้ออยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00- 1.80  มีความส าคญัต่อการเลือกซื้อ
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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  3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติดังนี ้
     1)สถิติพื้นฐาน  ได้แก ่
   1.1) ร้อยละ  (Percentage)   
   1.2) ค่าเฉลี่ย  (Means)   
   1.3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
  2) สถิตสิ าหรับทดสอบสมมตุิฐาน ได้แก่ 
  2.1)สถิติทดสอบเอฟ (F-test) ใช้วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึ้นไป  
  2.2) สถิติทดสอบค่าความแตกต่างของการ
ทดสอบรายคู่ ( LSD ) 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง อิทธิพลของ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ ผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนครเมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณ์แล้วน ามาเข้ารหัสตามที่ก าหนดไว้บันทึกข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังผล
การวิเคราะห์และการอภิปรายผลการศึกษาซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

  1.สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประมวลผล 
 สัญลักษณ์เฉพาะในทางสถิติที่ใช้ในการประมวลผลมี
ดังนี ้
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

 X  แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
 LSD      แทน ค่าความแตกตา่งของการทดสอบรายคู ่

              2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในที่นี้จะ
จ าแนกตามเพศอายุอาชีพและรายได้ ระยะเวลาที่ใช้
บริการ เหตุผลที่ใช้บริการดังตารางต่อไปนี้ 

 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
5,000 บาทหรือต่ ากว่า 
5,0001 – 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 60,000 บาท 
   60,001 – 70,000 บาท 
70,001 – 80,000 บาท 
80,001 – 90,000 บาท 
90,001 – 100,000 บาท 
   100,000 บาทขึ้นไป 
   ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง 
 

 
10 
6 
47 
63 
42 
7 
6 
2 
2 
4 
1 
5 
5 

 
5 
3 

23.50 
31.50 

21 
3.50 

3 
1 
1 
2 

0.50 
2.50 
2.50 

รวม 200 100 
ระยะเวลาที่ใช้บรกิารสนามบิน 
1 อาทิตย์ต่อคร้ัง 
1 เดือนต่อคร้ัง 
   1 ปี ต่อคร้ัง 
   อื่น ๆ 

 
9 
40 
149 
2 

 
4.50 
20 
74.50 
1 

รวม 200 100 
 เหตุผลที่ใช้บริการสนามบิน 
   ท าธุรกจิ 
   ท่องเที่ยว 
   กิจส่วนตวั 
   อื่น ๆ 

 
25 
66 
79 
30 

 
12.50 
33 
39.50 
15 

รวม 200 100 
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ตารางที่1.แสดงปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ  
อายุ อาชีพ และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ระยะเวลาที่ใช้ 
บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ ของผู้โดยสารสนามบิน   

รายการ จ านวน 

N = 200 

ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

82 

118 

 

41 

59 

รวม 200 100 

อายุ 

15-22 ป ี

23-30 ป ี

31-40 ป ี

41-50 ป ี

มากกว่า 50 ป ี

 

 

14 

36 

61 

63 

26 

 

7 

18 

30.5 

31.5 

13 

รวม 200 100 

อาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 

ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ 

อื่น ๆ 

 

15 

106 

 
17 

52 

9 

 

7.5 

53 

 
8.5 

26 

4.5 

 

รวม 200 100 

 
จากตารางที่1พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจานวน 118 คน
คิดเป็นร้อยละ 41 จ าแนกตามอายุส่วนใหญ ่

อายุระหว่าง 41 - 50 ปีจานวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 
31.50 จ าแนกตามอาชีพส่วนใหญ่มีประกอบอาชีพ
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจจ านวน 106 คนคิดเป็น
ร้อยละ 53  จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญม่ี
รายได ้ 20,001-30,000 บาทจ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 
31.50 จ าแนกตามระยะเวลาทีใ่ช้บริการ ส่วนใหญ ่             
ใช้บริการสนามบิน 1 ปี ต่อครั้ง จ านวน 149 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.50 จ าแนกตามเหตผุลการใช้บริการ 
ส่วนใหญ่เหตุผลการใช้บริการ กิจส่วนตัว จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.50  

 
2.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบินจังหวัด
สกลนคร 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนคร ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที2่แสดงจ านวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 
OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร 

 

จากตารางที่ 2พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ดังนี้ประเภทของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่รู้จัก ส่วนใหญ่เป็น 
ไวน์ เม่า  จ านวน  43   คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 
ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นผ้า
ย้อมครามจ านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 18 ระยะเวลา
ที่ซื้อสินค้า ส่วนใหญ่เป็นระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ38.60 วัตถุประสงค์ส าคัญ
ที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่เพื่อความ
สวยงาม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่เป็นตัวเอง  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้ OTOP 

จ านวนผูต้อบ ร้อยละ 

ผลิตภณัฑ ์OTOP ท่ี
รู้จกั 
ไวน์เม่า 
ผา้ยอ้มคราม 
เน้ือโคขนุ 
ขา้วฮาง 
อ่ืน ๆ 

 
 

43 
41 
30 
20 
16 

 
 

28.60 
27.30 

20 
13.30 

8 

รวม 150 100 
ประเภทของผลิตภณัฑ ์
OTOP ท่ีเลือกซ้ือ 
ไวน์เม่า 
ผา้ยอ้มคราม 
เน้ือโคขนุ 
ขา้วฮาง 
อ่ืน ๆ 

 
 
 
 

40 
66 
27 
12 
5 

 
 
 
 

26.60 
44 
18 
8 

3.30 
รวม 150 100 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ซ้ื อ
ผลิตภณัฑ ์OTOP  
นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
6 เดือน – 1ปี 
1 ปี – 2 ปี 
2 ปี ขึ้นไป 
 

 
 
 
 

48 
58 
24 
20 

 
 
 
 

32 
38.60 

16 
13.30 

รวม 150 100 

เหตุผลท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP  
สวยงาม 
เช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ 
ก าลงัเป็นท่ีนิยม 
ส่งเสริมจงัหวดั 
ตามค าแนะน าของผูท่ี้เคยซ้ือ 
การโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ของสินคา้ 

 
50 
36 
20 
34 
30 
10 

 
25 
18 
10 
17 
15 
5 
 

รวม 200 100 

 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ OTOP จ านวนผูต้อบ ร้อยละ 
ใครมีผลต่อการตดัสินใจสินคา้ OTOP 
ตวัเอง 
เพื่อน 
แฟน/ภรรยา 
พนกังานขาย 
อ่ืน ๆ 

 
43 
43 
30 
24 
10 

 
28.60 
28.60 

20 
16 

6.60 

รวม 150 100 
สถานท่ีท่ีซ้ือสินคา้ OTOP 
ศูนยจ์  าหน่าย OTOP 
ห้างสรรพสินคา้ 
แหล่งผลิต 
ร้านคา้ทัว่ไป 
อ่ืน ๆ 

 
56 
40 
27 
12 
15 

 
37.30 
26.60 

18 
8 
10 

รวม 150 100 

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดประเภทใด
ท่ี มี ผล ต่อก า รตัด สินใจ ซ้ือ สินค้า 
OTOP 
ส่ือโทรทศัน ์
ส่ือหนงัสือพิมพ ์
ส่ือนิตยสาร 
ส่ือวทิย ุ
ส่ือกลางแจง้ บิลบอร์ด 
แผน่พบั โบวช์วัร์ 
อินเตอร์เน็ต เวบ็ไซต ์
กิจกรรมท่ีเคยจดั อีเวน้ท ์
การบอกกล่าวของเพื่อนฝงู ญาติพี่นอ้ง 
การบอกกล่าวของพนกังานขาย 
อ่ืน ๆ  

 
 
 

15.40 
19.60 

20 
11 

23.40 
17.60 

20 
14 
76 

20.60 
6.10 

 
 
 

7.70 
9.70 

10 
8.80 

11.70 
          10 
           10 

5.50 
           38 

10.50 
10.30 

 
 

 200 100 
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จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66 สถานที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่เป็นศูนย์จ าหน่าย OTOP 
จ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 37.30เครื่องมือการสื่อสาร
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ส่วนใหญ่เป็นการบอกกล่าวของเพื่อนฝูงญาติพี่
น้อง จ านวน 76คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 50 คน ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 25 
ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในการ
น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์กับงานวิจัย โดยได้น า
ข้อมูลไปอภิปรายในส่วนของบทที่ 5 
 
2.3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP 
ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนครให้เลือกตอบ
ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการมีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร ด้านการโฆษณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารท่ีมีต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 

X  
S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
ด้านการโฆษณา    

   สื่อโทรทัศน์ 3.01 1.18 มาก 

   สื่อวิทยุ 2.93 1.07 ปานกลาง 

   สื่อนิตยสาร 2.96 1.16 ปานกลาง 

   สื่อหนังสือพิมพ ์ 3.10 1.34 มาก 

   สื่อป้ายโฆษณา บิลบอร์ด 3.54 1.10 มาก 

   สื่อ ณ จุดขาย เช่น โปสเตอร์ โมบาย ฉลาก 3.23 1.83 มาก 

   อื่น ๆ โปรดระบ ุ 1.74 1.94 น้อยที่สุด 

รวม 3.10 0.83 มาก 
ด้านการประชาสัมพันธ์    

   การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 3.18 1.28 มาก 

   การใช้พรีเซ็นเตอร ์ 3.46 1.24 มาก 

   การเป็นผูส้นับสนุนทางการตลาด หรือ สปอนเซอร์ 3.36 1.16 มาก 

   การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด หรือ 

   จัดอีเว้นนท์ 

3.58 1.08 มาก 

   การส่งข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก 3.45 1.09 มาก 

   การส่งข่าวสารต่อ ๆกันโดยใช้สื่อ 

   อิเล็กทรอนกิส์ (E-mail) 

3.36 1.11 มาก 

   อื่น ๆ โปรดระบ ุ 1.42 1.82 น้อยที่สุด 

รวม 3.26 0.86 มาก 

ดา้นการใชพ้นกังานขาย    
   การใชพ้นกังานขายสินคา้ 3.58 1.11 มาก 
   การใชผู้เ้ช่ียวชาญแนะน าสินคา้ 3.74 1.22 มาก 
   อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 1.63 1.80 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 3.28 1.02 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย    

   การให้ส่วนลด 4.17 3.80 มากท่ีสุด 
   การแจกสินคา้ตวัอยา่ง 3.96 1.16 มาก 
   การแถมสินคา้พร่ีเม่ียม 3.77 1.21 มาก 
   การจดัท าหีบห่อรวมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า (Value  
Pack) 

3.86 1.24 มาก 

   การจบัฉลากชิงรางวลั 3.26 1.25 มาก 
   อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 1.61 1.81 นอ้ยท่ีสุด 
รวม 3.61 1.27 มาก 
ด้านการตลาดโดยตรง    

   การส่งโบรชัวร์ แผ่นพับ ทางไปรษณีย์ 3.36 1.27 มาก 

   โทรศัพท์มือถือ SMS MMS 3.09 1.23 มาก 

เว็ปไซต์ โฮมเพจ 3.54 1.14 มาก 

   เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network) 
เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 

3.74 1.02 มาก 

   อื่น ๆ โปรดระบุ 1.01 1.62 น้อยท่ีสุด 

รวม 3.21 0.96 มาก 
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จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการมีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร ในแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการโฆษณา ด้มุมมองภาพรวม มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความส าคัญ 
ของการสื่อสารแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ซึ่งหาก
พิจารณา รูปแบบการสื่อสารการตลาด แต่ละด้านจะ
พบว่า ด้านการสื่อป้ายโฆษณา บิลบอร์ด ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.54 รองลงมาเป็นด้านสื่อ ณ จุดขาย เช่น 
โปสเตอร์ โมบาย ฉลาก อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.23 ต่อมาเป็นด้านหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับมาก 
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ มุมมองภาพรวม มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความส าคัญ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ซึ่งหาก
พิจารณา รูปแบบการสื่อสารการตลาด แต่ละด้านจะ
พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด หรือจัดอี
เวนท์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP 
ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก 
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ด้านการส่งเสริมการขาย 
มุมมองภาพรวม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี
ระดับความส าคัญ ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การมีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP รวมเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 ซึ่งหากพิจารณา รูปแบบการสื่อสาร
การตลาด แต่ละด้านจะพบว่า ด้านการให้ส่วนลด ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนครอยู่ในระดับมากที่สุดโดย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

3. ด้านการใช้พนักงานขาย มุมมองภาพรวม มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความส าคัญ 
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP รวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ซึ่ง
หากพิจารณา รูปแบบการสื่อสารการตลาด แต่ละด้าน
จะพบว่า ด้านการใช้ผู้เช่ียวชาญแนะน าสินค้า ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนครอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74  

4. ด้านการการตลาดโดยตรง มุมมองภาพรวม 
มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความส าคัญ 
ของอิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารที่มีต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP รวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ซึ่งหาก
พิจารณา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แต่ละ
ด้านจะพบว่า ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เ ช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์  ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 

 
2.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐาน  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความแตกต่าง
กับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของผู้โดยสารสนามบินจังหวัดสกลนคร ได้ผล
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่4การทดสอบสมมุติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานระหว่างเพศอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์  OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน  *p < .05 

  
จากตารางที่4 แสดงความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการใช้บริการ เหตุผลที่
ใ ช้บริการกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัด
สกลนคร พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
ด้านการใช้พนักงานขายมีความแตกต่างกัน แต่ในด้าน
การโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาด
โดยตรงไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 
 จากการทดสอบสมมุติฐานระหว่างเพศกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน ปรากฎว่ามีความแตกต่างกัน  จึง
ต้องมีการเปรียบเทียบรายคู่ รายละเอียดดังตาราง 5 

  
ตาราง 5    ค่า P-value ของผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเพศกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน โดยวิธี 
LSD  

  

*p < .05 
 
จากตารางที่ 5แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า
เพศกับเครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ ด้านการใช้

พนักงานขาย โดยเพศชายแตกต่างจากเพศหญิงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย เพศชาย 
และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45,2.75 ตามล าดับ 

ครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบ

บูรณาการ 

แหล่ง
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F    P 

1.เพศ (ภาพรวม) ระหว่างกลุ่ม 7.65 3 1.56 1.51 0.86 

 ภายในกลุ่ม 185.99 199 0.87   

 รวม     187.65 198    

2.อายุ (ภาพรวม) ระหว่าง
กลุ่ม 

6.95 3 1.21 1.76 0.62 

 ภายในกลุ่ม 195.99 196 0.92   

 รวม     204.65 197    

3.อาชีพ 
(ภาพรวม) 

 

 

 

3.รายได้
(ภาพรวม) 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม           

รวม 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 

6.75 

194.79 

204 

 

4.29 

3 

199 

197 

 

5 

1.74 

0.98 

 

 

0.85 

1.45 

 

 

 

0.56 

0.58 

 

 

 

0.79 

 ภายในกลุ่ม      319.25 198 1.63   

 รวม      325.43 201    

4.ระยะเวลาการ
ใช้บริการ
(ภาพรวม) 

ระหว่างกลุ่ม 
      4.29 5 0.85 0.56 0.79 

 ภายในกลุ่ม      319.25 198 1.63   

 รวม      325.43 201    

5.เหตผุลที่ใช้
บริการ
(ภาพรวม) 

ระหว่างกลุ่ม 
18.03 12 1.50 1.68 0.31 

 ภายในกลุ่ม 166.61 187 0.89   

 รวม 184.65 199    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 19.05 16 1.95 1.79 0.69 

 ภายในกลุ่ม 189 199 1.78   

 รวม 209 195    

เคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบ
บูรณาการ 

เพศ ค่าเฉล่ีย 
( x ) 

กลุ่มท่ี P-value 

1 2 

ดา้นการใช้
พนกังานขาย 

ชาย 2.45 1 0.62 0.51 
หญิง 2.75 2 - 0.27 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น าเสนอในบทที่ 4 สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน จังหวัด
สกลนครโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี ้
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารสนามบินจังหวัด
สกลนคร 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 59 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 31.50 มีอาชีพ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนมากร้อยละ  53 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 30,000 บาท ร้อย
ละ 31.50 ระยะเวลาที่ใช้บริการ 1 ปี ต่อครั้ง ส่วนมาก 
ร้อยละ 74.50 เหตุผลที่ใช้บริการกิจส่วนตัว ร้อยละ 
39.50 
2.พฤติกรรมการซ้ือ OTOP ของผู้โดยสารสนามบิน
จังหวัด สกลนคร 
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนคร จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้บริโภคที่ซื้อ /เคยซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนครจากการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP พบว่าส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นสินค้าประเภทผ้าย้อม
ครามร้อยละ 44 ระยะเวลาที่เคยซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อ
ระยะเวลา 6 เดือน- 1 ปี  เหตุผลที่ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP 
ส่วนใหญ่ซื้อเพราะความสวยงาม ร้อยละ 25  ใครที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP  ส่วนใหญ่ ตังเอง 
และเพื่อน ร้อยละ 28.66 สถานที่ซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ซื้อ
ที่ศูนย์จ าหน่าย OTOP ร้อยละ 37.30  เครื่องมือสื่อสาร
ประเภทใดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วน
ใหญ่ คือสื่อกลางแจ้ง บิลบอร์ด ร้อยละ 11.70  ในส่วน
ผู้ ต อบ แ บ บ ส อบ ถ า ม ห รื อ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ต อ บ

แบบสอบถาม ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 25 ซึ่งจะ
น าเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะ 
3.อิทธิพลเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมี
ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์  OTOP ของผู้โดยสาร
สนามบิน จังหวัดสกลนคร ด้านการตลาดโดยตรง 

จากการศึกษาพบว่าผู้ โดยสารสนามบิน 
จังหวัดสกลนครให้ความส าคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การด้านการโฆษณาด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านการใช้พนักงานขาย ด้านการตลาด
โ ด ย ต ร ง  โ ด ย ภ า พร ว ม อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ OTOP ควรได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรให้ค าปรึกษาและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการการท าสื่อป้ายโฆษณา บิลบอร์ด 
และให้ทุนสนับสนุนในเรื่องการจัดท าสื่อป้ายโฆษณา 
บิลบอร์ด เพื่อเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัด
สกลนครให้ผู้ไปใช้บริการสนามบินจังหวัดสกลนครได้
รู้จักและเป็นการเผยแพร่โฆษณาภาพลักษณ์จังหวัด
สกลนคร ต่อไปสอดคลัองกับงานวิจัย กมล ชัยวัฒน์ 
(2551:บทคัดย่อ) วิจัยเรื่ อง การรับรู้ การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของผู้บริโภคต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่า การ
โฆษณา การขาย โดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการ
รั บ รู้ ก า ร สื่ อ ส า รกา รตล าดแบบบู รณากา รของ
ผู้ประกอบการและผู้บริ โภค เกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
4.การทดสอบสมุติฐาน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มี
ความแตกต่างกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้โดยสารสนามบินจังหวัด
สกลนคร 
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 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบินจังหวัดสกลนครในภาพรวมเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความแตกต่างกัน 
โดย จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาที่ใช้บริการ 
เหตุผลที่ใช้บริการ  สรุปได้ดังนี้ 
  ความแตกต่างระหว่างเพศกับการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัดสกลนคร พบว่า เพศ อายุ 
อาชีพ ระยะเวลาที่ใช้บริการ เหตุผลที่ใช้บริการ กับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้โดยสารสนามบิน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ ผู้โดยสารสนามบิน จังหวัด
สกลนคร ต่อไปควรต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่
ผู้วิจัยพบ จากผู้เช่ียวชาญ ผู้ตอบแบบสอบถาม ควร
พัฒนาเครื่องมือการสื่อการการตลาดแบบบูรณาการใน
ด้านใดด้านหนึ่ง บริเวณสนามบินจังหวัดสกลนคร ให้ผู้
ที่มาใช้บริการสนามบินจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะ
ผู้โดยสารที่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสกลนคร 
ร้อยละ 25 ให้รู้จักและสนับสนุนสินค้าจังหวัดสกลนคร
ต่อไป 
           2.ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์OTOP ของ ผู้โดยสารสนามบิน ทั่วประเทศ
โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีสินค้าประเภทเดียวกันซึ่ง
จะท าให้ได้แง่มุมต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ งต่อไปเพื่อหาแนวทางมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ เป็น
มาตรฐานมากยิ่ งขึ้นและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

           3.ควรศึกษาแนวโน้มการเติบโตปัญหาและ
อุปสรรคของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้บ ริ โภคในอนาคตเ พ่ือประโยชน์ ในการวางแผน
การตลาดของธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและรักษาส่วนแบ่ง
ในตลาดหรือสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 
กิติกรรมประกาศ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ทุกท่าน ส าหรับค าแนะน าที่ดี ๆ และการให้
ค าปรึกษาตลอดเวลาการท าการศึกษา และช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัยองค์ความรู้ฉบับนี้ให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 การวิจัยองค์ความรู้ เล่มนี้จะไม่ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ให้
ค าปรึกษาในเรื่ องของโปรแกรม SPSS รวมไปถึ ง
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่กรุณา
เอื้อเฟ้ือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยองค์ความรู้เล่ม
นี ้
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วจัิยและพฒันาเคร่ืองหยอดข้าวนาแห้งต่อพ่วงจอบหมุนป่ันดิน 

เบิกร่อง หยอดเมลด็ และกลบเมลด็เสร็จในขั้นตอนเดียว 

Research and development of paddy seeder connect to rotary hoe for dry land  
make grooves, release paddy seed, soil fill in one step. 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัและพฒันาตน้แบบเคร่ืองมือตน้ทุนต ่า มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างเคร่ืองหยอดขา้วนาแห้งแบบต่อพ่วง

จอบหมุนตีดิน สามารถเบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบดินเสร็จในขั้นตอนเดียว สามารถลดตน้ทุนการท านาแบบปักด าและแบบหว่าน
ดว้ยมือ ลดขั้นตอนการท านาแบบเดิมท่ีตอ้งท าหลายรอบ มาเป็นรอบเดียวเสร็จ เคร่ืองหยอดมีขนาด 150 x 120 x 110  เซนติเมตร   วสัดุ
ท่ีใชท้  าเป็นเหลก็ อลูมิเนียม และพลาสติก ตวัเคร่ืองมีน ้าหนกัเบา (250 กก.) ซ่อมบ ารุงง่าย  อะไหล่หาไดง่้ายจากร้านคา้ในทอ้งถ่ิน  

จากการทดลองหยอดขา้ว 10  ไร่  ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง ต่อพ่วงเคร่ืองหยอดกบัรถไถขนาด 24  แรงมา้ ใชน้ ้ ามนัดีเซลทั้งหมด  10  
ลิตร  ใชข้า้วเปลือก 5 กก. ต่อไร่  ( กก.ละ 30  บาท เท่ากบั 150 บาทต่อไร่)  ถา้เป็นการท านาแบบเดิมใช ้เมล็ดพนัธ์ุ 30 กก. ต่อไร่  ( 900 
บาทต่อไร่)    ลดตน้ทุนการท านาจากปกติ 1,800 บาท (ค่าไถ 300 + ค่าตีดิน 300 + ค่าหยอด 300 + ค่าเมล็ดพนัธุ์ 900) เหลือเพียง 750  
บาทต่อไร่ (ค่าไถ่ 300 + ค่าตีดินและหยอด 300 + ค่าเมล็ดพนัธุ์ 150) สามารถน าเคร่ืองมือน้ีมาแกปั้ญหาการท านาแบบหยอดไดอ้ย่าง
คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

 

ABSTRACT 
The goal is to design and build a paddy seeder machine for dry land rice farming. The paddy seeder machine connected 

to the rotary hoe, was capable to withdraw grooves, release grain to ground and to  fill the soil in one step. This machine reduced 
cost of rice farming, the transplant rice seedlings and hand sowing method. By using this machine, the many steps of rice growing 
process were reduced to one step. Machine size: 150 x 120 x 110 cm made of steel, aluminum and plastics. The  light weight 
machine (250 kg) is easy maintenance and parts are readily available from local stores. 

The experimental in 10 rais spent five hours. The machine connected to tractors with 24 hp consumed 10 liters of diesel 
fuel and 5 kilograms of paddy per rai (one kg paddy 30 baht spent 150 baht per rai). By conventional rice farming, the 30 kgs of 
paddy were used per rai (900 baht per rai), the new method can reduce cost of farming from 1800 bahts ( plowing 300+ soil 
grinding 300+ seeding 300 + paddy seed 900) to only 750 bahts per rai (plow 300+ grinding and seeding 300 + paddy seed 150). 
This can led to solve the rice farming problem cost-effectively and efficiently. 

 

ค าส าคญั : การหวา่นขา้ว, เคร่ืองหยอดขา้ว, จอบหมุน 
Key Words : Direct seeding, Seeder machine, Rotary hoe 
*สาขาวิชาเค่ืองกลและอุตสาหการ, คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47000.Email: Thodsatam@hotmail.com 
**สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 47000, Email: iamkasetsart@hotmail.com 
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บทน า 
  “ชัว่นาตาปี”.... ชาวเอ๋ยชาวนา ฟ้าคดหลงัต ่า  ร้อยปี  ร้อย
ค า  ย  ่าโคลนโบกคนั ทุนหนอน้อยนิด มากเหล่าน้องเอ๋ย  
เงินตราย  ่าเอย  ทุนหนอตรากตร า  พอเพรียงใตห้ลา้ มองตา
ขยิบหาย  หลานลูกใครกลาย  เป็นนายมาโปรดปราน  จัก๊
ท าอนัใดอยู ่  รึลืมนาค า    โคกบา้นหนองอีฮึมค ่า    เชา้สาย
ท่ีคอยทาง  ไดโ้ปรดโยนมือ  รู้นอ้ยนิดหนา  กลบัลงมาเถิด
พฒันา   แปลงนาบ้านยงัคอย  ไม่ตอ้งรวยร ่ า  เชิดศกัด์ิสูง
เสย  มากทองกองเกย  เทา้หนอลอยเหนือดิน   จริงเท็จก็สู่รู้  
นานนมนกัหนา  แทเ้ท็จบงัตา...ไม่เห็นมีมาพฒันาทอ้งแม่
เลย” 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อวิจัยและพฒันาเคร่ืองหยอดขา้วนาแห้งต่อพ่วง
จอบหมุนป่ันดิน เบิกร่อง หยอดเมล็ด และกลบเมล็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว 
 
วธีิการวจัิย 

 
 

รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
รูปที ่2 ปัญหาการหวา่นขา้วดว้ยมือท่ีไม่ทัว่ถึง 

                          และส้ินเปลืองเมลด็พนัธ์ุ 
 

 
รูปที ่3 การหวา่นไม่เป็นแถว ยากต่อการดูแลรักษาโดยเฉพาะ  

        ปัญหาเร่ืองหญา้และวชัพืชท่ีไม่ตอ้งการในแปลงนา 
 

 
 

รูปที ่4 ออกแบบเคร่ืองหยอดก่อนการผลิตจริง 
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รูปที ่5 ทดสอบการต่อพว่งกบัจอบหมุนค านวณช้ินส่วน
ความแขง็แรง  ค่าทางวศิวกรรมตา่ง ๆ ก่อนการผลิตจริง 

 

 
 

รูปที ่6 ลงมือผลิตตามแบบงานท่ีออกแบบไว ้
 

 
 

รูปที ่7 ทดลงหยอดขา้วในแปลงทดลอง 

 
 

รูปที ่8 ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านจริงตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที ่9 ปรับปรุงแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านจริง 
 

 
 

รูปที ่9 นาขา้วทดลองท่ีหยอดจริง 

 
ผลการวจัิย 
     ผลการทดลองโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการท านา และ
ดา้นเคร่ืองกล ดา้นละ 5 ท่าน     ขบัรถหยอดขา้วพร้อม
ประเมิน ตามแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
ผลออกมา ดงัน้ี 
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Standard deviation
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  รูปที ่11  แสดงค่าทางสถิติค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยรวมของผูใ้ชง้านและดา้นเคร่ืองกล          

                หมายเหตุ : เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดั
ระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วงดงัต่อไปน้ี (วรียา ภทัรอาชาชยั. 
2539:355) 
                ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง   4.51 – 5.00 แปลความหมาย
ไดว้า่ระดบั ดีมาก, 3.51 – 4.50  แปลความหมายไดว้า่ระดบั 
ดี,    2.51 – 3.50     แปลความหมายไดว้า่   ระดบั    พอใช,้  
1.51 – 2.50   แปลความหมายไดว้า่     ระดบั  ควรปรับปรุง, 
1.00 – 1.50 แปลความหมายไดว้า่   ระดบั  ใชไ้ม่ได ้
 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบตน้ทุนการท านาหยอดแบบหวา่นและแบบหยอดทัว่ไปกบัเคร่ืองหยอดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
     ขอ้ดี 
     1. ง่ายต่อการบ ารุงรักษา  อะไหล่จดัหาไดง่้าย   
     2. ใชง้านง่ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  คนเดียวสามารถ
เคล่ือนยา้ยได ้
      3. สามารถลดตน้ทุนใหช้าวนาผูท้  านาและ
ผูป้ระกอบการอาชีพท านา 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
     กลุ่มชาวนาท่ีท านาหยอดทัว่ประเทศ และทัว่โลก
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่า  
          1. ประหยดัเมลด็พนัธ์ุ 
          2. ประหยดัแรงงาน 
          3. ประหยดัตน้ทุน 
 

กติติกรรมประกาศ 
      โครงการวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ 

ท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุกูล วฒันสุข พ่ีชายท่ีแสนดีท่ี
ร่วมงานกนัพฒันาชาวนา โดยไม่เหน็ดเหน่ือย  ท่ีท าดว้ยใจ  
ใส่ลงไปดว้ยจิตวญิญาณ   และปราชญผ์ูเ้ช่ียวชาญ พ่ีเป๊ียะ 
หรือ อสันี  รัตนวจิารณ์ ผูจ้ดัการการท านาแบบประณีตแห่ง
วานรนิวาส    ไอเดียสุดเจ๋ง  ไม่มีวนัยอมแพ ้ แมทุ้นจะนอ้ยนิด 
เราก็ยงัไม่ท้ิงกนัเร่ือยมา กลุ่มนกัปฏิรูปการท านา ท่ีจะท า
จนกวา่จะหมดแรงกนัไป เพ่ือตอบแทนคุณขา้ว และชาวนาท่ี
เทิดทูนเหนือส่ิงอ่ืนใด 
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Developing community management systems for future sustainability 
and brand building in the context of the Ban Huay Sai weaving group 

การสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และการสร้างแบรนด์ในบริบทของ 
กลุม่ทอผ้าบ้านห้วยทรายอ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

[พฤกษา  คุ้มพงษ์] (Prueksa  Kumpong)*  [ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยา  คุ้มพงษ์] (Nitaya  Kumpong)** 
[ผู้ช่วยศาสตราจารยญ์าณศิา  โกมลศิริโชค] (Yanisa  Komonsirichok)*** [ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย] (Phairot  

Vorapojpornchai)**** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน สร้างแบรนด์และตราสินค้า

ใหม่ในบริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นจากการศึกษา ส ารวจข้อมูล
ทั่วไปของชุมชนและเริ่มศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้เครื่องมือวิจัยชนิดแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นสมาชิกกลุ่ม 33 คน และ ผู้น าชุมชน 10 คน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ชาวญี่ปุ่น ชาวจีน ชาวไทย 
จ านวน 30 คน หลังจากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ และ สรุปผลเพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการบริหารการจัดการ
องค์กร แบรนด์ ตราสินค้า พบว่าเกิดโครงสร้างการบริหาร แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ใหม่แบบยั่งยืนภายใต้แบรนด ์กลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย พร้อม โลโก้ และบรรจุภัณฑ์รูปโฉมใหม่ 9 ชนิด หลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ท าให้กลุ่มเกิดความรู้
ความเข้าใจต่อการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน แบรนด์และตราสินค้าใหม่ ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น  
 

 

ABSTRACT 
This research is aim to create a model for sustainable management system , build a brand and 

trademark in the context of Ban Huay Sai weaving group, amphur Jomthong , Chiangmai city. Firstly, 
the database of the case study, which are general information, business characteristic , management 
system, target customer groups and customer needs, are collected by using the survey tool in-depth 
interviews ; furthermore , 33 members, 10 leaders of the community and 30 prospective customers, 
which are Japanese, Chinese, Thai entrepreneurs and tourists are used as the samples in this study. 
Secondly, the collected data are analyzed for designing and building the new sustainable community 
management system, brand and trademark. In addition to the result, Ban Huay Sai Weaving Group is 
the new brand name which comes with the new trade mark and 9 packaging. Finally, 10 leaderships 
and 33 members are trained to make them understand clearly in the same direction about their 
business and goal.   

 
ค าส าคัญ : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ, การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยัง่ยืน, การสร้างแบรนด ์
Key Words : Hand-woven Cotton Group , Sustainable management system, Brand Building 
 
**พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น เครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ
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บทน า 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11(พ.ศ.2555 - 2559) ที่มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการที่มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศไปสู่
ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณการและเป็นองค์รวม โดย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ว่า “สังคมอยู่รวมกัน
อย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.บ้านแปะ   
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เริ่มด าเนินการปี พ.ศ. 2539 
โดยเริ่มแรกมีสมาชิก  20 คน มีการระดมเงินทุนละ             
30 บาท ท าการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ ชาวบ้านแต่ละคน           
ในหมู่บ้านจะมีความช านาญในการผลิตโดยมีความรู้
ใหม่ๆ ในการออกแบบลายใหม่รูปแบบใหม่ เกิดการ
พัฒนาสินค้าขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากมารดาของแต่ละคน และผู้มีความรู้มา
สอนที่หมู่บ้าน  เช่น  ในอดีตการทอผ้าฝ้ายใช้กี่ที่ส าหรับ
พุ่งด้วยมือเรียกว่ากี่มือ แต่ในปัจจุบันการทอผ้าฝ้ายได้
เปลี่ยนจากกี่มือเป็นกี่กระตุกท าให้การทอท าได้รวดเร ว
มากขึ้น มีการผลิตผ้าฝ้ายทอมือและผ้าชนิดต่างๆและ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบลายผ้าตามสมัยและรูปแบบ
ใหม่ ตามใบสั่งลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  ท าให้ผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มมีตลาดที่กว้างขวางมากขึ้น 
เป็นที่น่าสนใจส าหรับลูกค้า ท้ังลูกค้าในและนอกชุมชน
รวมถึงลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ากลุ่มทอ
ผ้ามีศักยภาพพอที่จะก้าวไปสู่ระดับที่มีความทัดเทียมใน
ระดับสากล ประกอบกับ การบริหารจัดการกลุ่ มใน
ปัจจุบัน ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และ
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ยัง
ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์  ระดับสี่ดาว ในโครงการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในปี    
พ.ศ 2552 , 2553 , 2556 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย   
โดยได้รับอนุญาตให้แสดเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.) โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ และ The Thai Industrial Standards 
Institute ในผลิตภัณฑ์ฝ้ายกมุ กชนิดเส้นด้ายฝ้าย , 
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย), ผ้าทอ
ลายมือขัดชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย) ในปี
พ.ศ. 2550 , 2554  และตัวประธานกลุ่ม คือ นางจิราพร  
แก้วชมพู ยังได้รับเกียรติบัตรเป็นเกษตรกรคนเก่ง สาขา
จอมทองจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ประจ าปี พ.ศ.2547 อีกด้วย ฉะนั้นจึงเป็น
การง่ายต่อการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 
และการสร้างแบรนด์ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชน 

ในยุคปัจจุบันนี้กระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก าลังเป็นท่ีนิยมมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค และในอีก 20 
ปีข้างหน้า สังคมเก่า (Old Society) จะกลายเป็นสังคม
แบบยั่งยืน (Sustainable Society) ซึ่งสอดคล้องกับ
กระแสสังคมโลก ดังนั้นความยั่งยืนจึงมีนัยส าคัญต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะกลายเป็นมิติใหม่ใน
การผลิตและบริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหัตถกรรม 
ที่เพ่ิมความหลากหลายให้กับสินค้าเดิม และพัฒนาระบบ
การบริหารการจัดการของชุมชนให้ยั่งยืน สร้างแบรนด์ใน
บริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ให้เข้าไปอยู่ในใจ
ของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางจิตใจ
ให้กับผู้บริโภคที่ได้สวมใส่ และเกิดความประทับใจบอก
ต่อ เรื่ องราวของหมู่บ้ านห้วยทราย  ท าให้สิน ค้ามี
มูลค่าเพิ่มขึ้น จากการที่มีผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้ามากขึ้น 
(Reason-to-Buy) สินค้ามีต าแหน่งทางการตลาดที่มั่นคง
มากขึ้น (Strong Position) สินค้ามีคุณค่าหรือมูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น (A Price Premium) มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่น่าสนใจ (Channel Member Interest) และ
สามารถขยายสายผลิตภัณฑ์ได้ (Brand Extension)เกิด
การขับเคลื่อนทางกิจกรรมการผลิตและจ าหน่ายมากข้ึน 
เพิ่มศักยภาพในการผลิต และน าชุมชนก้าวไปสู่ความ
มั่นคง เข้มแข ง และยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
  
1. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ

ความยั่งยืนของชุมชน 
2. เพื่อสร้างแบรนด์และตราสินค้าใหม่ในบริบท

ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อ าเภอจอมทองจังหวัด 
เชียงใหม ่

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่
ชุมชน 
 
วิธีการวิจัย 

1. ด้านพ้ืนที่ที่ศึกษาและประชากร ผู้วิจัยได้เลือก
พื้นที่ศึกษา แบบเฉพาะเจาะจง หรือแบบใช้วิจารณญาณ 
คือเลือกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย หมู่ทื่ 5 ต าบลบ้าน
แปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
การก่อตั้งดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษที่สืบทอดและสานต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละครัวเรือนใช้วัตถุดิบจาก
แหล่งภายในชุมชนเป็นหลัก จนกระทั่งมารวมตัวเป็นรูป
กลุ่มแบบเป็นทางการในปี  พ.ศ. 2539 และ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2547 เป็นต้นมา การบริหารจัดการกลุ่ม ก ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นในรูป วิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จะเห นว่าการบริหาร
จัดการกลุ่มได้มีการพัฒนามาตามล าดับ ส่วนประชากรที่
ท าการศึกษาแบ่งเป็นเป็น 2  ส่วน คือสมาชิกกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย จ านวน 33 คน และอีกส่วน คือผู้น า
ชุมชน ผู้น าองค์กร และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

2.  ด้านเนื้อหา  แบ่งออกเป็น 3  ส่วน  คือ  
ส่วนที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร 

เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประกอบด้วยรายละเอียด   
1.1 ข้อมูลเบื้องต้นและความเป็นมาของกลุ่มทอผ้า

บ้านห้วยทราย   
1.2 การประเมินสถานะปัจจุบันของกลุ่มทอผ้าบ้าน

ห้วยทราย  5 ด้าน   
1.3 รูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายในอนาคตที่ควรจะเป็น 
ศึกษาตามระดับความคิดเห น/ระดับการให้ ความส าคัญ
ของผู้น าชุมชนและสมาชิกต่อรูปแบบการบริหารจัดการ

องค์กร เพื่อความยั่งยืน ใน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการองค์กรและพนักงาน การบริหารจัดการการตลาด
และลูกค้า การบริหารจัดการผลิตและงานสนับสนุน การ
บริหารจัดการการบัญชีและการเงิน การปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

ส่วนที่ 2 การสร้างแบรนด์และตราสินค้าใหม่ใน
บริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 

ส่วนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ให้แก่ชุมชน 

 
3.  ด้านวิธีด าเนินการวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 6  

แนวทาง 
3.1 สร้างความเข้าใจ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย 
3.2 การเทียบเคียงองค์ความรู้หรือมุมมองจาก            

ผู้มีประสบการณ์ ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่ ประสบ
ความส าเร จด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน 
โดยวิธีการบรรยายและสนทนากลุ่ม ระหว่างนักวิชาการ/
ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ผู้น าชุมชน 
ผู้น าองค์กรท้องถิ่น จัดท าแบบสอบถามและท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งสมาชิกกลุ่มจ านวน 33 ราย และ 
ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรท้องถิ่นจ านวน 10 รายสอบถาม
รายละเอียด การบริหารจัดการกลุ่มทั้งใน อดีต ปัจจุบัน
เป็นอย่างไร และอนาคตที่อยากจะให้เป็น ในประเด น 
ดังนี ้

- การบริหารจั ดการอง ค์กรและพนักงาน  
โครงสร้างและข้อมูลขององค์กรทการน าองค์กรการ
สื่อสาร ทบทวนและติดตาม การฝึกสอนการท างาน  

- การบริหารจัดการการตลาดและลูกค้า ตลาด
และลูกค้า การรับค าสั่งซื้อ 

- การบริหารจัดการผลิตและงานสนับสนุน           
การจัดซื้อหรือการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต สินค้า 
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต  การบรรจุและจัดส่ง 

- การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน 
รายรับ-รายจ่าย ต้นทุน-ก าไร การเงินของกลุ่ม ทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
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- การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความ
ยั่งยนื  การเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิก เทคนิคและฝีมือการ
ผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุง
ธุรกิจ  การ เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพึ่งพาตนเอง  
การอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านสังคม  

3.3 ด าเนินการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง 
แบรนด์เชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างแบรนด์    
 และรูปแบบตราสินค้า1 ตรา บรรจุภัณฑ์หลักใน
บริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อย่างละ 1 ชนิดและ
สร้างบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าหลักท าการวิเคราะห์/สรุป
ข้อมูลเพื่อ  ก าหนดกลยุทธ์  

     3.4 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน การสร้างแบรนด์และตราสินค้าเชิง
วัฒนธรรม ในบรรจุภัณฑ์ หลักในบริบทของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย จ านวน 30 คน ณ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วย 
ทราย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 
เป็นระยะเวลา 3 วันรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการ
ฝึกอบรมพร้อมกับจัดท าคู่มือในการจัดท าแบรนด์หรือ
ตราสินค้าของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 

   3.5 บริหารจัดการแบรนด์ และ สื่อสารกลยุทธ์ 
แบรนด์ การท ากลยุทธ์สื่ อสารความเป็นแบรนด์ให้
บุคคลภายนอกรับรู้แบรนด์ได้อย่างไร ใช้กลยุทธ์ข้อความ
ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันชาวบ้านคิด
อย่างไร ผู้เกี่ยวข้องคิดอย่างไร ทราบภาพลักษณ์ ข้อดี  
ข้อเสีย ของแบรนด์ ออกแบบช่ือตราสินค้า, โลโก้ส าหรับ
แบรนด์กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือและบรรจุภัณฑ์ ส าหรับสินค้า
ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากผ้าฝ้ายทอมือ 
  3.6. สรุปผลการด าเนินการวิจัยและจัดท ารูปเล่ม
รายงาน 
 

เคร่ืองมือและวิธีการเก็บ/รวบรวมข้อมลู 
1. การสัมภาษณ์  โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มจ านวน  33  ราย แล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 

         ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิก 
        ตอนที่  2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย 

2.  การสัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
สัมภาษณผ์ู้น าชุมชน  ผู้น าองค์กร จ านวน  10  ราย แล้ว
น าไปวิเคราะห์ข้อมลู 

 
      ตอนที่  1 การประเมินสถานะปัจจุบันในการ
บริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย  5 ด้าน 

 ตอนที่  2 รูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความ
ยั่งยืนของกลุ่มบ้านห้วยทรายในอนาคตควรเป็นอย่างไร 

3.  ศึกษา/สังเกต การท าแบรนด์ ข้อมูลจากการ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า หลักชาวญี่ปุ่น 
ชาวจีน ชาวไทย จ านวน 30 คน 

4.  ศึกษา/สังเกต การท าแบรนด์และการตลาด 
จากการแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์ผู้น าองค์กรแล้ว
น าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

5.  การสัมภาษณ์ การสร้างตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน ผู้น าองค์กร แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

6. ศึกษาเอกสารทั้งที่ เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์รายบุคคล น ามา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) และ
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น 
 แบบสอบถามใช้เกณฑ์มาตรวัดแบบ Likert’s 
Scale (กุณฑลี เวชสาร , 2546  : 45 )  ซึ่งใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีมาตราวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด             5 
 มาก   4 
 ปานกลาง       3 
 น้อย   2 
 น้อยที่สุด         1 
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         โดยเกณฑ์การแปลผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
ซึ่งได้กลับไปเป็นค่าระดับ ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง เป็น
ค่าระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.42 – 4.20 หมายถึง เป็น
ค่าระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง เป็น
ค่าระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง เป็น
ค่าระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง1.00–1.80 หมายถึงเป็นค่า
ระดับน้อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วย
ทราย หมู่ทื่ 5 ต.บ้านแปะ  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เริ่ม
ด าเนินการปี พ.ศ. 2539 เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันแบบ
หลวมๆอย่างไม่เป็นทางการ โดยเริ่มแรกมีสมาชิก 20 
คน  มีการระดมเงินทุนๆ ละ 30 บาทท าการผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือ ชาวบ้านแต่ละคนในหมู่บ้านจะมีความช านาญใน
การผลิตโดยมีความรู้ใหม่ๆในการออกแบบลายใหม่ รูปแบบ
ใหม่ เกิดการพัฒนาสินค้าขึ้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และผู้มีความรู้          
มาสอนที่หมู่บ้าน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
การบริหารจัดการกลุ่มมีรูปแบบเป็นทางการ โดยได้รับ
การจดทะ เบี ยน เป็ น ใน รู ป  วิ ส าหกิ จ ชุมชนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และ
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย             
ยังได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสีด่าว ในโครงการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP)   
ในปี พ.ศ. 2552, 2553, 2556 ประเภทผ้า  เครื่องแต่งกาย 
โดยได้ รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนม(มผช.) โดยส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ และ The Thai Industrial Standards 
Institue ในผลิตภัณฑ์ผ้ายมุก ชนิดเส้นด้ายฝ้าย, 
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย), ผ้าทอ
ลายมือขัดชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ (เส้นด้ายฝ้าย) ในปี

พ.ศ. 2550, 2554 และตัวประธานกลุ่ม คือ นางจิราพร  
แก้วชมพู ยังได้รับเกียรติบัตรเป็นเกษตรกรคนเก่ง สาขา
จอมทอง จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ.2547 โดย
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ  97 ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82  อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรมมีถึงร้อยละ 76  มีรายได้ต่ ากว่า  50,000 
บาทต่อคนต่อปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  43 
 ผลการประเมินสถานะปัจจุบนัในการบริหารจัดการ
ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการ
บริหารจัดการองค์กรและพนักงาน , ด้านการบริหาร
จัดการ การตลาดและลูกค้า, ด้านการบริหารจัดการ การ
ผลิตและงานสนับสนุนการผลิต, ด้านการบริหารจัดการ 
การบัญชีและการเงิน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยการ สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม
ทอผ้าบ้านห้วยทรายทั้งหมด จ านวน 33 ราย ผลการ
ประเมินพบว่า 
       สถานะปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทรายได้มีการด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรและพนักงาน  อันได้แก่ ด้านโครงสร้างและข้อมูล
ขององค์กร, ด้านการน าองค์กร, ด้านการสื่อสาร ทบทวน 
และติดตาม ตลอดถึงด้านความสามารถและการฝึกสอน
การท างาน ครบทุกๆด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 นั่น
หมายความว่ากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายมีการสร้างฐาน
การบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการองค์กร
และพนักงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 100 
  สถานะปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและ
ลูกค้า ได้มีการด าเนินการ ด้านการรับค าสั่งซื้อ คิดเป็น
ร้อยละ 40 แต่ไม่มีการด าเนินการทางการตลาดและ
ลูกค้า อันได้แก่ การศึกษา/ส ารวจแนวโน้มความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย, การก าหนดแผนการขาย/
แผนการตลาดตามรอบเวลา และการหาช่องทางที่
เหมาะสมในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคิดเป็นถึง
ร้อยละ 60 นั่นหมายความว่ากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายมี
การสร้างฐานการบริหารจัดการองค์กรดา้นการตลาดและ
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ลูกค้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 40 
 สถานะปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย  ด้านการบริหารจัดการ การผลิตและงาน
สนับสนุนการผลิตได้มีการด าเนินการ ด้านการจัดซื้อและ
จัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต, ด้านการผลิตสินค้า
หรือบริการ และ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 80 แต่ไม่มีการด าเนินการทางด้านบรรจุและจัดส่ง 
อันได้แก่ การบรรจุ และการคัดเลือกภาชนะส าหรบับรรจุ
ผลิตภัณฑ์, การระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในฉลาก
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 20 นั่นหมาย 
ความว่ากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายมีการสร้างฐานการ
บริหารจัดการองค์กรด้านการผลิตและงานสนับสนุน         
การผลิต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 80 
      สถานะปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและ
การเงิน ได้มีการด าเนินการ ด้านต้นทุนและก าไร, การ
จ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานหรือสวัสดิการชุมชน และ
ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 50 แต่ไม่มีการ
ด าเนินการทาง ด้านรายรับ-รายจ่าย อันได้แก่ การบันทึก
รายการ รายรับ/รายจ่าย หรือระบบบัญชีขององค์กร, 
ด้านการเงินของกลุ่ม อันได้แก่ การก าหนดเกณฑ์การ
ระดมทุนขององค์กร และ การจัดท าแผนการใช้เงิน (ราย
เดือน/รายปี) คิดเป็นร้อยละ 50 นั่นหมายความว่ากลุ่ม
ทอผ้าบ้านห้วยทรายมีการสร้างฐานการบริหารจัดการ
องค์กรด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน           
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 
50 
     สถานะปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย ด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชน 
สู่ความยั่งยืน ได้มีการด าเนินการพัฒนาด้านเทคนิคและ
ฝีมือการผลิต, การพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ, การพัฒนาด้าน
การพึ่ งตนเอง โดยการสะสมทุน และลงทุนอย่าง
เหมาะสม, การอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น, การพัฒนา
ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.50 แต่ไม่มีการด าเนินการ 
พัฒนาด้านการเรียนรู้ ของกลุ่ม/สมาชิก อันได้แก่           
การพัฒนากลุ่ม/พนักงานให้มีความรู้ในการบรหิารจัดการ

ในด้านต่างๆที่จ าเป็น, การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ อันได้แก่ การออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบรรจุภัณฑ์ (สอดคล้องกับแนวทาง
ความต้องการของตลาด วิถีชีวิตชุมชนและเอื้อต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม), การพัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุน อันได้แก่การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนให้กับพนักงาน, การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมชุมชน อันได้แก่  การ
พัฒนาความรู้ให้กับพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน, การพัฒนาด้านการพึ่งตนเอง อันได้แก่ แนวทาง
ขององค์กรที่จะลดการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 35.50 นั่นหมายความว่ากลุ่มทอผ้าบ้านห้วย
ทรายมีการสร้างฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้าน
การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน สู่การ
พัฒนาอย่างยั่ งยืนทางด้ านเศรษฐกิจ  สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ  64.50 
     ผลการประเมินรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้า  บ้านห้วยทรายในอนาคตควร
จะเป็นอย่างไร ศึกษาตามระดับความคิดเห น/ระดับการ
ให้ความส าคัญของผู้น าชุมชนและสมาชิกต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน ใน  5 ด้าน 
    ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพนักงาน ผู้น า
ชุมชนและสมาชิกได้ แสดงระดับความคิดเห น/ระดับการ
ให้ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรใน
อนาคต เพื่อ ความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 
อยู่ในระดับมาก มากที่สุด รองลงมาคือระดับมากที่สุด 
และ ระดับปานกลางน้อยที่สุด นั่นหมายความว่าผู้น า
ชุมชนและสมาชิกได้ ให้ความส าคัญต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรในอนาคต เพื่อ ความยั่งยืนของกลุ่ม
ทอผ้าบ้านห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
พนักงาน อยู่ในระดับมาก มากที่สุด  
      ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและลูกค้า ผู้น า
ชุมชนและสมาชิกได้ แสดงระดับความคิดเห น/ระดับการ
ให้ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรใน
อนาคตเพื่อความยั่งยืนของ  กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 
อยู่ในระดับมากที่สุด มากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก, 
ระดับปานกลาง และระดับน้อย น้อยที่สุดนั่นหมายความ
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ว่าผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ ให้ความส าคัญต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรในอนาคต เพื่อความยั่งยืนของ
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการ
การตลาดและลูกค้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด มากที่สุด  

ด้ านการบ ริหารจัดก าร การผลิตและงาน
สนับสนุนการผลิต ผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ แสดงระดับ
ความคิดเห น/ระดับการให้ความส าคัญต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรในอนาคต เพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม
ทอผ้ าบ้ านห้ วยทราย อยู่ ในระดับมาก มากที่ สุ ด 
รองลงมาคือระดับมากที่สุด และ ระดับปานกลางน้อย
ที่สุดนั่นหมายความว่าผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ ให้
ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรใน
อนาคต เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 
ด้านการบริหารจัดการ การผลิตและงานสนับสนุนการ
ผลิต อยู่ในระดับมาก มากที่สุด  
     ด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน  
ผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ แสดงระดับความคิดเห น/ระดับ
การให้ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรใน
อนาคตเพื่อความยั่งยืนของ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อยู่
ในระดับมาก มากท่ีสุด รองลงมาคือระดับปานกลาง และ 
ระดับมากท่ีสุดน้อยท่ีสุดนั่นหมายความว่าผู้น าชุมชนและ
สมาชิกได้ ให้ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรในอนาคต เพื่อ ความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน 
อยู่ในระดับมาก มากที่สุด  
     ด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความ
ยั่งยืน  ผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ แสดงระดับความ
คิดเห น/ระดับการให้ความส าคัญต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มทอผ้า
บ้านห้วยทราย อยู่ในระดับมาก มากที่สุด รองลงมาคือ
ระดับมาก และ ระดับปานกลางน้อยที่สุดนั่นหมายความ
ว่าผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ ให้ความส าคัญต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรในอนาคต เพื่อความยั่งยืนของ
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ด้านการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน  อยู่ในระดับมาก มากท่ีสุด  
     ด้านการสร้างแบรนด์และตราสินค้าใหม่ในบริบท
ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย มีแนวทางด าเนินการ 5 

ขั้นตอนคือ  การส ารวจข้อมูลและศึกษาวิจัยบริบท
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายและแบรนด์เชิง
ลึก  การศึกษาตลาดและวิจัยภาพลักษณ์  การวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ และสร้างตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์  การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ใหม่และ
วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนและการขับเคลื่อนของ
แบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ โดยทั้งนี้ ได้มีแนวคิดในการเสริมจุดเด่น
พัฒนาจุดด้อยเพื่อท าให้สินค้าและองค์กรมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึนสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคผลของการสร้าง
แบรนด์และตราสินค้าใหม่ท าให้กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 
มีกลยุทธ์แบรนด์ ช่ือแบรนด์ใหม่ สโลแกน สีประจ า
องค์กร บุคลิกภาพของแบรนด์ ต าแหน่งของแบรนด์  
ตราสินค้าใหม่ จ านวน 1 ตรา บรรจุภัณฑ์จ านวน 9 ชนิด 
รวมถึงการบริหารจัดการแบรนด์  
    ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 
ผู้ว ิจ ัยได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่ได้จาก
งานวิจัย แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์หรือตรา
สินค้าใหม่ในบริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การปลูกฝังแบ
รนด์ใหม่เพื่อการท างานจริง การประชาสัมพันธ์ตราสินคา้ 
ภาพลักษณ์ของแบรนด์กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย และ 
การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการแบรนด์ และ 
แนวทางที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อ ความยั่งยืนของ
ชุมชน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทรายมีการสร้างฐานการ
บริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
พนักงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนในเรื่องของ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นร้อยละ 80   
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน            
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สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของเทคนิคและฝีมือการผลิต การ
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ การพึ่งตนเองโดยการสะสมทุนและ
ลงทุนอย่างเหมาะสม การอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 64.50 ด้านการบริหาร
จัดการ  การบัญชีและการเงิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทางด้ านเศรษฐกิจ  คิด เป็นร้อยละ 50 และ ด้ าน
การตลาดและลูกค้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 40 แต่ไม่มีการด าเนินการเรื่อง
การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และจัดส่งการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การ
ด าเนินการเรื่องระบบบัญชีของกลุ่ม การระดมเงินทุน 
และแผนการใช้เงิน การด าเนินการศึกษาหรือส ารวจ
ความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย การท า
แผนการขายแผนการตลาด  ตลอดจนถึง การด าเนินการ
เรื่องการพัฒนากลุ่มหรือสมาชิกให้มีความรู้ด้านการ
บริหารจัดการด้านต่างๆที่จ าเป็น การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน และแนวทางที่องค์กรจะลดการพึ่งพาหน่วยงาน
ภายนอก 
    ผู้น าชุมชนและสมาชิกได้ ให้ความส าคัญต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรในอนาคต เพื่อความยั่งยืนของ
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ด้านการบริหารจัดการ
การตลาดและลูกค้า อยู่ในระดับมากที่สุด มากที่สุด 
นอกจากนั้น ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
พนักงาน ด้านการบริหารจัดการ การผลิตและงาน
สนับสนุนการผลิต ด้านการบริหารจัดการ การบัญชีและ
การเงิน และด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่
ความยั่งยืน อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
   ผลของการสร้างแบรนด์และตราสินค้าใหม่ท าให้
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย มีกลยุทธ์แบรนด์  ช่ือแบรนด์
ใหม่ สโลแกน  สีประจ าองค์กร  บุคลิกภาพของแบรนด์  
ต าแหน่งของแบรนด์ ตราสินค้าใหม่ จ านวน 1 ตรา บรรจุ
ภัณฑ์จ านวน 9 ชนิด รวมถึงการบริหารจัดการแบรนด์   
และตลอดจนถึงได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยสู่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

       กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย หรือหน่วยงานจาก
ภาครัฐ ควรด าเนินการหรือให้การสนับสนุน ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
       1. การจัดท าแผนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
      2. การจัดท าแผนการขาย แผนการตลาด ส ารวจ
ความต้องการของตลาดหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
      3. การจัดท าแผนการระดมเงินทุน แผนการใช้เงิน 
ระบบบัญชีของกลุ่ม 
      4. การจัดท าแผนการด าเนินการเรื่องการพัฒนา
กลุ่ม หรือสมาชิกให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
         ด้านต่างๆที่จ าเป็น     
      5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน และ 
      6. หาแนวทางที่องค์กรจะลดการพึ่งพาหน่วยงาน
ภายนอก 

ซึ่งการด าเนินเรื่องดังกล่าวก เป็นสิ่งที่สมาชิกและ
ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดต่อรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนใน
อนาคต 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

      ผู้วิจัยเห นว่ากลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ควรให้ความ
สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
      1. การศึกษาการตลาดผ้าทอกลุ่มทอผ้าบ้านห้วย
ทราย 
       2. การศึกษาระบบการบัญชีของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ห้วยทราย 
      3. การจัดท าแผนการใช้เงินของกลุ่มทอผ้าบ้าน
ห้วยทราย 
      4. การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การท า
ตราสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
      5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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DEVELOPMENT OF COMMUNITY PRODUCT SOUVENIR FOR SUSTAINABLE ECOTOURISM : 
Case study Subdistrict Administrative Organization BanPhue Amphoe NongRuea  

KhonKaen Province. THAILAND 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา ชนิด 
รูปแบบ วัสดุ สินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาของที่ระลึก
เพื่อการท่องเที่ยว เ ชิงอนุรักษ์อย่างยั่ งยืนให้ มีความ
สอดคล้องกับการออกแบบชนิด รูปแบบ และวัสดุ สินค้า
ของที่ระลึก เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ที่มีเอกรักษ์ของ
ท้องถิ่นการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (AIC) วิเคราะห์ปัญหาและ
ศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(SWOT) บรรยายให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนารูปแบบสินค้าของที่ระลึกเพื่อให้เป็นต้นแบบใน
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ประชากรในการวิจัย คือประชากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 
 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาของที่ระลึก
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภท ชนิดของที่ระลึก 
ได้แก่ เรือนแพ+สดุ้ง(จ าลอง) เรือหาปลา(จ าลอง) เสื่อ 
กระเป๋า กล่องกระดาษทิชู ที่รองแก้ว ที่รองจาน แจกัน 
แฟ้มเอกสาร หมวก ท่ีเก็บเอกสาร โคมไฟ รองเท้า ฯลฯ 
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยส่วนของวัสดุที่ใช้ในการ

ผลิตของที่ระลึกได้แก่ ไม้ไผ่  ต้นเพ็ก ต้นอ้อ ต้นแขม 
(แล้วแต่ละฤดูกาลนั้นๆ)ต้นผือ  (กก) และหอยกาบ
ตามล าดับ ส่วนรูปแบบหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ที่
สามารถน ามาเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ เรือนแพ+
สะดุ้ง เรือหาปลาปลาชนิดต่างๆ ที่มีในเขื่อนอุบลรัตน์ 
หอยกาย บ้องไฟเงินล้าน กลองยาวตามล าดับ 
  

ABSTRACT 
This study aimed to 1) examine patterns 

of community sorts of material goods. For 
sustainable ecotourism 2) the development of a 
memorial for sustainable ecotourism. To be 
consistent with the design of forms and 
materials souvenirs. To achieve a reasonable 
The heart of the local conservation This 
research is to study by. The interview The 
interview was not official. Knowledge Exchange 
Conference (AIC) analysis of problems and 
community capacity to support ecotourism 
(SWOT) lectures. Workshop Development of a 
prototype Souvenir for to the community of 
Tambon Banphueanphue. Nongruea District 
Province The population in this study was a 
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population of Tambon Ban. Nong District 
Province  

The results showed that Guidelines for 
the development of a memorial to the tourism 
sector. Kinds of memorabilia, including a 
houseboat + upwards (simulation) fishing boats 
(simulator) Bag Paper Award held Coaster 
placemats, vases, lamps, file folder, hats, shoes, 
etc., in order from most to least. Most of the 
materials used in the production of souvenirs, 
including bamboo Peggy Reed of the Khmer 
(and each season it), the Han (kg) and clams, 
respectively, form a local identity that can be 
unique. Local fishing boats are floating + startled 
fish in the dam body shells, rocket million 
drums respectively. 
 
  บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ท ารายได้เป็น
เงินตรต่างประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อให้เกิดการ
ลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานมีรายได้ เป็น
ผลให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกระจายรายได้สู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นการสร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศเหล่านั้น(1บุญเลิศ 
จิตวัฒนา 2548.)  

การท่องเที่ยวเป็นเส้นทางลัดไปสู่การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศสังคมนิยมที่เริ่มเปิดประเทศ เช่น ในอินโดจีนและ
ยุโรปตะวันออก ต่างมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นภาค
บุกเบิก ที่จะน าผลประโยชน์มาสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยการ
ลงทุนที่ไม่สูง โดยหวังว่าการท่องเที่ยวจะดึงดูดเงินตรา
ต่างประเทศ ท าให้คนในท้องถิ่นมีงานท าและมีรายได้ [2] 

ประเทศไทยก็อาศัยการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งประสบความส าเรจ็ ทางการตลาด
อย่างงดงาม จนเป็นที่รู้จักในฐานะ “สยามเมืองยิ้ม” และ
กลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก [3] 

ความส าเร็จของการท่องเที่ยวไทย ท าให้ประเทศข้างเคียง
ในกลุ่มอาเซียน เริ่มรณรงค์ส่ ง เสริมการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเราพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
มุ่งแต่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ การ
ใช้ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นจุดขายคนในท้องถิ่นไม่ได้
รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดการบริการท่องเที่ยวขึ้น
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางส าคัญ  
5  แนวทาง หนึ่งในนั้นคือ แนวทางการพัฒนาให้เกิดการ
บริการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถช้ือสินค้าที่ระลึกของชุมชนกลับไปฝากญาติมิตร
ในภูมิล าเนาของตนได้ [2] 

ของที่ระลึกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชุมชนสามารถ
น าเอามรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น น ามาแปลงเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนได้  ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด ความประทับใจ 
การระลึกถึง เกิดความซาบซึ้ง โดยน าติดตัวกลับไปในรูป
ของที่ระลึกต่างๆ เช่น การถ่ายทอดบรรยากาศทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ต่างๆ 
ออกมาเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพปั้น สัญลักษณ์ 
สิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
วัสดุที่มีในท้องถิ่นมากมาย  ท าให้เกิดรายได้และมีผล
ทางด้านจิตใจ เกิดความรัก ความหวงแหนต่อธรรมชาติ 
วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ต่างๆของท้องถิ่น ที่
สามารถจะน าไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป ความเจริญทางวัตถุ 
ความส าเร็จในทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมาตรฐานการ
ครองชีพที่สูงของสังคมแห่งหนึ่ง อาจเป็นเหตุท าให้เกิด
ความสนใจยอมรับจากสังคมอีกแห่งหนึ่ง เมื่อสังคมกลุ่มที่
รับเอาวัฒนธรรมของผู้อื่นเข้ามาไว้ ท าให้วัฒนธรรมดั้งเดิม
ของตนเองถูกทอดทิ้ง ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม
ค่อยๆ สูญไป รูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ในพิธี ตลอดจน
ความเชื่อต่างๆ ในอดีตพลอยสูญหายไปหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป  ในด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
รูปแบบเครื่องมือเครื่ องใ ช้ที่ เคยเอื้ ออ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีพในอดีตนับวันก าลังจะหมดไป 
ทั้งนี้เนื่องจากมีสิ่งใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพเข้ามา
ทดแทน จึงท าให้รูปลักษณะของสิ่งต่างๆ เหล่านี้กลายเป็น
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ของระลึกให้นึกถึงอดีตแห่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคน
รุ่นก่อน[3] 

อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งชุมชนควรตระหนักว่าการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนนั้น เป็นผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากผลของการอนุรักษ์ 
ที่ได้สืบทอดรักษาไว้ซึ่งมรดกทางธรรมชาติ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ แล้วถูกน ามาแปลงเป็นกิจกรรม
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ดังนั้น การบริโภคและการใช้
สอยอย่างรู้คุณค่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ เป็นอีกแห่ง
หนึ่งที่มีความพร้อมทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากร 
ธรรมชาติ สมควรสนับสนุนให้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากอ าเภอหนองเรือ  
19 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดขอนแก่น 38 กิโลเมตรมีพื้นที่
จ านวน32  ตารางกิโลเมตร  หรือ  20,000 ไร่ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ า
เขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นที่ลาดชันตามแนวภูพานค า  
อุทยานแห่งชาติน้ าพองประกอบด้วย 10 หมู่บ้านซึ่งเป็น
หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือประชา
กรทั้งสิ้น  5,947  คน แยกเป็น  ชาย  2,981  คน  หญิง 
2,966 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 100  คน/ตาราง
กิโลเมตรสภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะ  เป็นที่ราบลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่  บริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ และเป็น
ที่ลาดชันตามเชิงเขาพานค า ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 105,500  บาท/ปี   เฉลี่ยต่อคน/ปี  21,100 
บาทรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน/ปี  18,000 บาท
สถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านผือ ได้แก่ 1.ฝาผ่ามือแดง 2.
วัดป่าภูพานค า 3.วัดป่านาโคบ้านหนองแสง 4.ล่องแพ
บ้านผือ มีถนนเรียบบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ที่มี
ความสวยงามอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าพองมีระยะทาง
ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษา ชนิด รูปแบบและวัสดุ สินค้า

ชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

2. เพื่อพัฒนา ชนิด รูปแบบและวัสดุ สินค้า
ชุมชนประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ได้รูปแบบสินค้าชุมชนประเภทของที่ระลึก

เพิ่มขึ้น 
2.  ได้เพิ่มการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนของ

ท้องถิ่น 
3.  ได้ความหลากหลายของรูปแบบสินค้าชุมชน

ประเภทของที่ระลึก 
4.  ได้สินค้าของที่ระลึกที่มีคุณค่าคงไว้ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
 

ค านิยามที่ใช้ในการวิจัย 
ของที่ ระลึก หมายถึ ง สินค้าประเภทงาน

หัตถกรรม ท่ีได้มาจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่น พืช 
ไม้ ดิน หนัง โลหะ งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือ
อื่นๆ ที่ผลิตขึ้นในครัวเรือนหรือท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเกิดรายได้เสริมใน
ยามว่างในฤดูการต่างๆ ของชุมชน 

 

ความส าคัญของเรื่องที่ท าวิจัย 
1.  ของที่ระลึก 
2.  ชุมชนต้นแบบ 
3.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

หน่วยงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
1.  ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
2.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
3.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
4.  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
5.  ประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6.  หลักสูตร สาขาวิชาทางด้านการออกแบบ ที่

เกี่ยวข้อง 
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ค านิยามศัพท์ 
1.  ชุมชนต้นแบบ หมายถึง พื้นที่ในองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

2.  ชนิด หมายถึง รูปแบบของของที่ระลึก เช่น 
เครื่องปั้นดินเผา เสื่อ กระเป๋า ที่ เสียบปากกา  ที่วาง
โทรศัพท์ ตะกร้า ที่รองแก้ว ที่รองจาน แจกัน แฟ้ม
เอกสาร หมวก ที่ใส่จดหมาย ที่เก็บนามบัตร ที่ใส่ไวน์ 
ตุ๊กตา กล่องกระดาษทิชชู โคมไฟ ปฏิทิน  

3.  รูปแบบ หมายถึง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น  

4.  วัสดุ หมายถึง ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต
ของที่ระลึกท่ีผลิตขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ต้นกก ดินเหนียว 
ไม้ไผ่ ไพหญ้า กะลามะพร้าว และอื่นๆ ที่สามารถน ามาท า
ของที่ระลึกได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

5. การพัฒนารู ปแบบสิ นค้ าของที่ ร ะลึ ก 
หมายถึง การออกแบบของที่ระลึกที่ เป็นเอกลักษณ์
รูปแบบต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาหาข้อมูลจาก องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น  

 
การรวบรวมข้อมูล 
1) การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(Documentary Study) ได้ด าเนินการศึกษาจากแหล่ง 
ข้อมูลต่างๆ ดังน้ี  

1. หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แหล่งข้อมูลจาก Website 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในศึกษา 
1) การใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ  
2) วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของชุมชนเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (SWOT) 
3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AIC)  
4) บรรยายให้ความรู้ 
5) อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบ

สินค้าของที่ระลึกเพื่อให้เป็นต้นแบบในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น  

   ผลที่ได้จากการการใช้แบบสัมภาษณ ์โดยเป็น
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การวิเคราะห์ปัญหา
และศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  (SWOT)  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AIC) 
การให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบ
สินค้าของที่ระลึกเพื่อให้เป็นต้นแบบในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น มีดังนี ้

จุดเด่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  

ทางด้านเศรษฐกิจ 
1. มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง 
2. มีวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
3. มีกลุ่มท านาปรัง 
4. มีกลุ่มถักกระเป๋าจากปอแก้ว 
5. กลุ่มกลองยาวได้รับรางวัลระดับจังหวัด 
6. มีกลุ่มจักสานไม้ไผ่ 
7. มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองแสง ม.2

และ ม.3 จ านวน 50 คน 
8. มีกลุ่มท าขนม 
ทางด้านสังคม 
1. คนในชุมชนมีความสามัคคี 
2. มีบุญประเพณี 12เดือน  โดยเฉพาะบุญบั้ง

ไฟล้าน 
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3. มีหน่วยงานให้การสนับสนุน เช่น ศูนย์บริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โรงเรียน 

4. กลุ่มผู้สูงอายุร่วมท ากิจกรรมอบสมุนไพรที่
วัดบ้านหนองแสง 

ทางด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม มีจุดชมวิว เช่น 

ถ้ าเจีย, วัดเกิ้ง, วัด ฝายพญานาค, อุทยานน้ าพอง วัดฝาย
พญานาค, ภูพานค า เป็นต้น 

2. มีที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว จ านวน 3 หลัง 
พักได้ 15 คน 

จุดอ่อนและปัญหา ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

ทางด้านเศรษฐกิจ 
1. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
2. กลุ่มจักสาน และกลุ่มถักกระเป๋ามีปัญหา

ด้านการตลาด 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านไม่สะอาดสวยงาม  
2. มีการใช้สารเคมีท าการเกษตร 
3. ขาดการจัดการขยะที่เหมาะสม ประชาชน

ส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่เป็นท่ี น าไปท้ิงที่ป่าสาธารณะ 
4. ปัญหาน้ าเสีย 
5. ชุมชนยังไม่รู้จักและไม่มีการประชาสัมพันธ์

จุดท่องเที่ยวในต าบลบ้านผือ 
6. ทางขึ้นไปสถานที่ท่องเที่ยวมีหญ้ารก ขึ้นไป

ล าบาก 
7. ภูมิทัศน์บ้านเรื่องในต าบลบ้านผือยังไม่

สวยงาม 
8. ยัง ไม่มีบ้ านพักรองรับนักท่องเที่ ยวใน

หมู่บ้าน (มีเพียงแค่บ้านดอนกอก)  
9. ขาดไกด์น าเที่ยว 
10.ขาดการประชาสัมพันธ์ในท้องที่ เรื่องการ

ท่องเที่ยวอนุรักษ ์

11.ขาดการจัดการการท่องเที่ยว 
12.ขาดการจัดการเรื่องขยะ / การก าจัดขยะใน

หมู่บ้าน 
โอกาส ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ 

อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
1. มีกลุ่มอาชีพหลากกลุ่ม พร้อมผลิตภัณฑ์ 

เช่น ปลาส้ม ,ปลาดาว , กลุ่มปุ๋ย ฯ 
ทางด้านสังคม 
1. อบต.บ้านผือเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในโครงการ

พระราชด าริ ท าให้มีโอกาสพัฒนาพื้นที่ได้ 
อุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

ผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
1. รวมกลุ่ม หรือจับกลุ่มในการท างานขาด

ความต่อเนื่องในการท างานของกลุ่ม (ไม่มีตลาดรองรับ , 
ไม่มีงบในการท างาน, ไม่รู้จักวิธีการติดต่อหาตลาด, แหล่ง
จ าหน่าย) 

ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ภูพานค าเกิดไฟป่าเป็นประจ า 
ทางด้านสังคม 
1. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที ่
การจัดการประชุมระดมสมองเชิงสร้างสรรค์ 

(A-I-C : Appreciation Influence Control ) เพ่ือ
หาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  
  

จากการระดมความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การหาแนวทางและก าหนดแผนการด าเนินงาน
ต่อไปส่งผลให้เกิดการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน
ร่วมกันคือ “ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
มีส่วนร่วมและมีรายได้”   

ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
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สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้  ได้น าขั้นตอน
และวิธีการด าเนินงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน
มาวิ เคราะห์ร่วมกันว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้คิดและวางแผนร่วมกันหรือไม่  โดยทุกคน
เห็นว่าจะต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการรับรู้ ร่วมท างาน และร่วมตัดสินใจในการ
พัฒนาต าบลของตนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยผลจากการ
ประชุมได้ข้อมูลดังนี้ 

การวางแผนการด าเนินงาน 
1)  แผนความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน 
 1.1 แผนการประชาสัมพันธ์ 
 1.2 แผนการจัดแบ่งรายได้ 
1.3 แผนการจัดสรรงบประมาณ 
2) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 2.1 แผนพัฒนาความรู้  
- Home stay 
- การตลาด 
- การเงินการบัญชี 
- ฝีมือแรงงาน 
 2.2 แผนการจัดระบบการเรียนรู้ 
 2.3  แผนการจัดหารายได้ 
- การพัฒนาของที่ระลึก 
- การจัดระบบห้องพัก/อาหาร/บริการ/

Home stay 
 2.4  แผนพัฒนาภูมิทัศน์/แหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการด าเนินงาน 
จากการประชุมระดมสมองเชิงสร้างสรรค์ได้

แนวทางการด าเนินงานในการจัดการและพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้ ง  10 ด้ าน  คือด้านที่พัก  ด้านอาหารและ
โภชนาการ  ด้านความปลอดภัย   ด้านอัธยาศัยไมตรีของ
เจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน  ด้านรายการน าเทีย่ว  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านวัฒนธรรม  
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์  ด้านการ

บริหารของกลุ่มโฮมสเตย์  และด้านประชาสัมพันธ์  โดย
การเข้าพักอาศัยของนักท่องเที่ยวจะใช้รูปแบบโฮมสเตย์  
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน  มีรายละเอียด
ดังนี้   

1.  ด้านที่พัก  
 1.1  ลักษณะบ้านพักที่เป็นสัดส่วน 
- เป็นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปันที่นอน หรือ

ห้องนอน อย่างเป็นสัดส่วน หรืออาจปรับปรุง ต่อเติมที่พัก 
ที่ติดกับบ้านเดิมเพื่อใช้เป็นที่นอนหรือห้องนอนเป็น
สัดส่วน 

 1.2  ที่พักท่ีนอนสะอาด และสบาย  
- มีที่นอนส าหรับนักท่องเที่ยวอาจเป็นเตียง 

ฟูก หรือเสื่อ และมีมุ้ง หรือมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงและ
แมลง  

- มี เครื่ องนอน  อุปกรณ์ที่ ใ ช้นอน  ผ้าปู  
หมอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  และได้รับการท าความ
สะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนนักท่องเที่ยวและเปลี่ยน
เครื่องนอนตามความเหมาะสมในกรณีที่นักท่องเที่ยวพัก
หลายวัน  

- มีราวตากผ้าหรือท่ีเก็บเสื้อผ้า  
 1.3  ห้องอาบน้ าและห้องส้วมที่สะอาด

มิดชิด 
- มีความปลอดภัย มีที่ล็อคประตูอยู่ในสภาพ

ใช้งานได้ดี มีความมิดชิด  
- มีขนาดของห้องน้ าที่เหมาะสม มีอากาศ

ถ่ายเทได้สะดวก  
- มีการแยกขันส าหรับตักอาบน้ า 
- น้ าที่ ใ ช้มีความสะอาด อาจเป็นประปา

หมู่บ้าน ประปาภูเขา หรือน้ าดิบที่ปล่อยไว้ระยะหนึ่งและ
แกว่งสารส้ม  

- มีถังขยะในห้องน้ า  
 1.4  มุมพักผ่อนภายในบ้านหรือในชุมชน 
- มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายในบ้านหรือ

บริเวณโดยรอบที่สามารถนั่ง นอนและมีบรรยากาศผ่อน
คลาย เช่น ลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ศาลาหน้าบ้าน  
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- มีการดูแลบริเวณรอบบ้าน เช่น สวนครัว 
ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ร่องน้ า ให้สะอาดปราศจากขยะ 

2.  ด้านอาหารและโภชนาการ  
 2.1  ชนิดของอาหาร และวัตถุดิบที่ ใ ช้

ประกอบอาหาร  
- มีปริมาณ และประเภทอาหารที่เหมาะสม  
- ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ไม่ซื้ออาหาร

หรือกับข้าวถุง  
- มีการปรุงอาหารอย่างถูกสุขอนามัย  
 2.2  น้ าดื่มที่สะอาด 
- มีที่เก็บน้ า / ภาชนะเก็บน้ าที่สะอาดไม่มี

ตะกอน มีฝาปิดมิดชิด  
- มีน้ าดื่มที่สะอาด ผ่านกระบวนการท าความ

สะอาด  
 2.3  ภาชนะทีบรรจุอาหารที่สะอาด 
- มีภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น ถ้วย 

ชาม จาน ช้อน ช้อนกลาง ทัพพี โถข้าวที่สะอาด ไม่มี
คราบ และกลิ่นคาว กลิ่นอับ  

 2.4  ห้องครัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัว มี
ความสะอาด  

- ครัวอาจอยู่ในบ้าน หรือแยกจากตัวบ้านก็ได้ 
และมีการดูแลความสะอาดอยู่เสมอ  

- มีอุปกรณ์การเก็บ เครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่
สะอาดสามารถป้องกันเช้ือโรคและสิ่งสกปรก เช่น มีที่เก็บ
มิดชิด ที่แขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือคลุมผ้าสะอาด  

- มีการจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย  
3.  ด้านความปลอดภัย  
 3.1  การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการช่วยเหลือเบื้องต้น 

เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ  
- มียาสามัญประจ าบ้าน ที่อยู่ในสภาพใช้ได้

ทันที (ยังไม่หมดอายุ)  

- เจ้าของบ้านควรซักถามถึงโรคประจ าตัว
หรือบุคคลที่ติดต่อได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับ
นักท่องเที่ยว  

 3.2  การจัดระบบดูแลความปลอดภัย 
- มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันรับทราบ 

ขณะมีนักท่องเที่ยวในบ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการ
ดูแลรักษาความสงบความปลอดภัย  

- มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ 

- เมื่อมีเหตุร้ายต้องมีเครื่องมือสื่อสารติดต่อ
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้  

4.  ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและ
สมาชิกในครัวเรือน  

 4.1  การต้อนรับและการสร้างความคุ้นเคย 
- มีการแนะน านักท่องเที่ยวกับสมาชิกใน

ครัวเรือนทุกคนที่อยู่ในขณะนั้น เพื่อรู้จักและเรียนรู้วิถี
ชีวิตของเจ้าของบ้านผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น 
เก็บผักสวนครัวร่วมกัน ท ากับข้าวร่วมกัน รับประทาน
อาหารร่วมกัน เป็นต้น  

 4.2  การสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
วิถีชีวิตของชุมชน 

- เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้ข้อมูล อาจ
เป็นเอกสารภาพถ่าย หรือการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเหมาะสม  

- เจ้าของบ้านเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เรียนรู้วิถีชีวิตของตนเอง เช่น ไปดูไร่นา ออกทะเล เก็บใบ
ชา ทอผ้า จักสาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต 

5.  ด้านรายการน าเท่ียว  
 5.1  มีรายการน าเที่ยวที่ ชัดเจนส าหรับ

นักท่องเที่ยว ซึ่งต้องผ่านการยอมรับจากชุมชน  
- มีการวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว

ร่วมกันของชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อการกระจาย
รายได้ให้เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละกลุ่มกิจกรรม  
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- มี โปรแกรมการท่องเที่ ยวที่ เ ผยแพร่ สู่
สาธารณะและนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของชุมชน  

 5.2  ข้อมูลกิจกรรมท่องเที่ยว 
- มีข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมในโปรแกรม

การท่องเที่ยวที่หลากหลายแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกได้  

 5.3  เจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
หรือประสานงานให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าเที่ยว  

- กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้น าเที่ยวเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง ความเช่ือ 
ค่านิยมภายในชุมชนแก่นักท่องเที่ยว  

- มีการจั ดท าสื่ อ  เ ช่น  สิ่ งพิมพ์  รู ปถ่ าย 
ภาพวาด เพื่อการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว  

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6.1  ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 

หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง  
- มีแหล่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวซึ่ง

อาจเป็นแหล่งธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น วัดเจดีย์ เป็นต้น หรือใช้
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว  

 6.2   การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  
- ชุมชนมีกฎ กติกา การใช้ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน เช่น ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ชุมชนรองรับได้ การไม่
เก็บพันธุ์พืชออกจากป่า เป็นต้น  

- มีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับงานการฟื้นฟูอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูกป่า 
การจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชน  

 6.3  แผนงานหรือมาตรการลดผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวและลดสภาวะโลกร้อน 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและกลุ่ม
โฮมสเตย์มีแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี เช่น การแยกขยะ ไม่เผาขยะ  

 6.4  มีกิจกรรมในการลดผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และลดสภาวะโลกร้อน  

- เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น 
ห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติ  

- มีกิจกรรมที่ลดการใ ช้ทรัพยากรอย่ าง
สิ้นเปลือง เช่น ใช้จักรยานแทนการใช้รถ ใช้เรือพายแทน
การใช้เครื่องยนต์ หรือการใช้หลอดประหยัดไฟใน
ครัวเรือน  

7.  ด้านวัฒนธรรม 
 7.1  การด า ร งรั กษา ไ ว้ ซึ่ ง วั ฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
- มีบ้านเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม

ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยว  
- มีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เพื่อน าสู่การเผยแพร่ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว  
- ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ 

และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  
- ผู้แสดงทางวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในการวางแผนเนื้อหา รูปแบบ และการน าเสนอ
อย่างภาคภูมิใจ  

 7.2  การรักษาวิถี ชีวิต ชุมชนคงไว้ เป็น
กิจวัตรปกติ 

- มีการด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นปกติ เช่น การตัก
บาตร การท าบุญที่วัด การไหว้ศาลปู่ตา เป็นต้น ไม่ควร
เปลี่ยนหรือจัดท าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว  

8.  ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

 8.1  ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่
ระลึก/ของฝากหรือจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว  

- มีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือชุมชน
สามารถน ามาจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ทั้งเป็นของ
บริโภค สิ่งประดิษฐ์ เสื้อผ้า สิ่งทอ ของที่ระลึก โดยใช้วัสดุ
และวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลัก  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

274

 
 

 

 8.2  ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

- มีการน าเอาความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้  เพื่ อ ให้คนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมกันนั้นก็สามารถจัดท า
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่น การสอนทอผ้า การจัก
สาน การละเล่นต่าง ๆ และการแสดงพื้นบ้าน  

9.  ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ 
 9.1  การรวมกลุ่มของชาวบ้าน 
- การบริหารจัดการต้องเป็นการรวมกลุ่มโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน สมาชิกกลุ่ม และชุมชน ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และ
วิธีการของโฮมสเตย์  

 9.2  คณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์ 
- มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

ได้แก่ ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน  

- คณะกรรมการทุกคนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในปรัชญาหลักการ ข้ันตอน วิธีการท างานของโฮมส
เตย์ ตามบทบาทหน้าท่ีที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย  

 9.3  กฎ กติกา การท างานของคณะกรรมการ  
- มีกฎ กติกา วาระการท างาน การท างาน

ร่วมกันของคณะกรรมการ เช่น การจัดประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อนจะรับนักท่องเที่ยว และหลังรับนักท่องเที่ยว
หรือจัดประชุมประจ าเดือน  

- มีการจัดสรรเงินรายได้เข้าส่วนกลางของ
ชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน  

- มีแนวทางในการท างานของคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

1.  มีหลักเกณฑ์การเปิดรับสมาชิกโฮมสเตย์ 
2.  มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยว 
3.  มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว การ

ให้บริการ และราคา 

4.  มีแนวปฏิบัติในการจองบ้านพัก และการ
ช าระเงินล่วงหน้า 

- มีแนวปฏิบัติของกลุ่ม เช่น การต้อนรับ
ร่วมกัน การให้ข้อมูล การจัดล าดับกิจกรรม การดูแล
ความปลอดภัย การติดตาม และประเมินผล เป็นต้น  

 9.4  มีการจ่ายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
- มีแนวปฏิบัติหมุนเวียนการให้บริการ เช่น 

บ้าน รถ เรือ มัคคุเทศก์ เป็นต้น  
- มีระบบการคิดราคาที่เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม  
- มีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนชุมชน  
 9.5  ระบบการจองการลงทะเบียนและการ

มัดจ าล่วงหน้า 
- มีระบบการจองล่วงหน้า  
- มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูล

ในการเตรียมการและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
- มีการช าระเงินล่วงหน้า ในอัตราส่วนที่ทาง

กลุ่มเป็นผู้ก าหนด  
 9.6  รายละเอียดของค่าธรรมเนียมและ

บริการต่าง ๆ ที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน  
- มีการระบุค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ 

ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันไว้ในข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าน าเท่ียว ซึ่งอาจจะคิดเป็นราย
คนหรือคิดในลักษณะเหมาจ่าย เป็นต้น  

10. ด้านประชาสัมพันธ์ 
 10.1  เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวของชุมชน  
- มี คู่ มื อ  แ ผ่ น พั บ  แ ผ นที่ ก า ร เ ดิ น ท า ง 

โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคาและ
สถานท่ีติดต่อ  

 10.2  แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- มี เ ป้ า ห ม าย  แผ น งา น  ก า ร เ ผ ยแ พร่ 

ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
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ความรู้ที่ชุมชนมีความต้องการให้มีการจัดการ
อบรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน มี
ดังนี ้

- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- การเตรียมความพร้อมในการจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- เศรษฐศาสตร์ในชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์  
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์  
- การอนุรักษ์ด ารงประเพณีศิลปะวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- การจั ดการสุ ข าภิ บาล ชุมชน เพื่ อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- จิตส านึกสิ่งแวดล้อมของชุมชนในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 
จัดอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบและ

พัฒนาของที่ระลึกเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความรู้และแนะแนวทางในการออกแบบของ
ที่ระลึกให้คงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การใช้วัสดุ 
รูปแบบ และ เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เ ช่น วิถี ชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

 1  รายละเอียดการจัดอบรม 
สถานที่จัดอบรม :โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยาคม 

อบต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
กลุ่มผู้เข้าอบรม : ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ีอบต.บ้านผือ  
 ผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คน 

 
 สรุปผลการจัดประชุมแนวทางการพัฒนา

ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่ต าบลบ้าน
ผือ  อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 28 สิงหาคม 
2556 

 
แนวทางการพัฒนาของที่ ร ะลึ ก เพื่ อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ 

 
ล าดับ

ที ่
รายการของท่ี

ระลึก 
วัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตหรือ

จัดท า 
1 เรือนแพ+สะดุ้ง เรือนแพ ท าจาก ไม้ไผ่/ต้นเพ็ก/

ต้นอ้อ/ ต้นแขม (แล้วแต่ละ
ฤดูกาลนั้นๆ) 

2 เรือหาปลา ไม้ไผ่ 
3 ต้นผือ(กก) แปรรูป

เป็นเสื่อ  
ต้นผือ (กก) ในชุมชนมีเยอะ
มาก 

4 หอย กา บ  ขั ด ใ ห้
สวยงาม หรือท า
เป็นรูปทรงต่างๆ ที่
ส ว ย ง า ม แ ล ะ มี
ความโดดเด่นต่าง
จากท่ีอื่นๆ 

หอยกาบ 

5 ปลา  
6 รังผึ้ง  
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ
สินค้าของที่ระลึกเพ่ือให้เป็นต้นแบบในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น  

ได้ท าการออกแบบและพัฒนารูปแบบของที่
ระลึก โดยอิงความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีของชาวประมงที่มี
อยู่ตามแนวเรียบบริเวณอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์จะเห็น
เรือแพ+สะดุ้งตลอดแนว โดยได้พานักศึกษาออกไปส ารวจ
ของจริงและออกแบบให้เหมาะสมกับการผลิต โดย
ย่อส่วนลง ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่/ต้นเพ็ก/ตน้
อ้อ/ต้นแขม สร้างต้นแบบ ขึ้นรูป และย่อสะดุ้งให้เล็กลง  

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1) อยากให้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านอาชีพอย่าง

ต่อเนื่องและครบวงจร 
2) อยากให้มาจัดอบรมและมีทุนมาสนับสนุน

กลุ่ม 
 

ข้อเสนอแนะของคณะวิจัย 
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ปัญหาการผลิตของที่

ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว คณะวิจัยเห็นถึงขีดจ ากัดของ
ผู้ผลิตสินค้าของที่ระลึกส่วนใหญ่ยังขาดแนวคิดในการ
ออกแบบ  ขาดงบประมาณ รวมทั้งการตลาดในการที่จะ
ผลิตสินค้าและประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ต้องการซื้อสินค้าของที่ระลึก  คณะวิจัยเห็นว่า แนวทาง
แก้ปัญหาในการผลิตของที่ระลึก จะต้องมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถไปพัฒนาแนวคิด และร่วมกับชุมชนในการ
พัฒนาของที่ระลึก และหาตลาดจ าหน่ายสินค้าให้เกิด
ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป ในขณะเดียวกันจะต้องมี
การสร้างจิตส านึกให้เกิดการรวมกลุ่มกันของชุมชน
ระหว่างชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 

ส าหรับนักวิจัย  ควรมีผู้ เข้ามาศึกษาวิจัยหา
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง  เพราะนี้คือ ฐานข้อมูลที่จะเป็น
ธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคตของแหล่งท่องเที่ ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน และเป็นมรดกของชาติที่ต้องรักษา
เอาไว ้
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สาขาที่ 2

การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตัวเองของชุมชนทองถิ่น
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การศึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  
กรณีศึกษา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

Improving the potential development of the Community Welfare Fund  
A Case Study at Pakhlok Sub-district in Thalang District,  Phuket Province 

 

 ประภาศรี อึ่งกุล  (Prapasri Ungkul)* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจ ากัดของการบริหารจัดการ และเพื่อศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม การ
จัดเวทีเรียนรู้   กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย   คณะกรรมการกองทุนฯ ผู้แทนน าเสนอกองทุนระดับต าบล  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
ป่าคลอก ผู้น าชุมชนต าบลป่าคลอก สมาชิกกองทุน จ านวน 104 คน มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว่า มีการปรับแก้ไขระเบียบกองทุนฯ โดยบุคคลจากภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน คณะที่ปรึกษา จัดวางคนให้เหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนที่ตัวบุคคลและ
ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย จัดประชุมสามัญประจ าปีของกองทุนฯ เป็นครั้งแรก มีจ านวนสมาชิกใหมแ่ละเงินกองทุนสะสม
เพิ่มขึ้น ปัญหาที่ประสบคือ การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และบัญชี ข้อเสนอแนะ ควรมี
การจัดสวัสดิการทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจ าเป็นของสมาชิก และประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก 

 

ABSTRACT 
The objective of this research were to study the context, to examine the management and   to  

improve the potential development of Pakhlok Sub-district community welfare fund. The research 
methods consisted of qualitative design : in-depth interviews, focus groups and learning forum with 104 
persons included committees, representatives, leaders and members of welfare fund. The samples were 
specified purposive and analyzed by descriptive method. Results indicated that fund regulation was 
conducted by related associate members for appropriately works. There are many modifications such 
on Board of committees, Operations and Consultants as well as how to put the right man in the right 
job for reducing duplicate job order. Furthermore, there was Board of control committees for fund 
evaluation consisting associate members. At the first time of annual general meeting, it was more 
increased on new members and capital fund. They developed the competency of computer and 
accounting skills. The suggestion, it should be variety of welfare services based on problems and 
needs of the area.  There was a few member, thus, they was publicity performed. 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพ  การบริหารจัดการ  กองทุนสวัสดกิารชุมชน   
Key Words : potential development,  management,  Community Welfare Fund 
รองศาสตราจารย์ประภาศรี อึ่งกุล  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทน า 
สวัสดิการสังคมเป็นระบบการจัดบริการทาง

สังคมที่ให้ความคุ้มครองต่อประชาชน โดยมุ่งหวังให้เป็น
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของประชาชนด้านต่างๆ โดยเน้นการสังคมสงเคราะห์ 
เป็นหลักประกันการด ารงชีวิต เน้นหลักความเสมอภาค 
ครอบคลุม เท่าเทียม มีการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมด าเนินงาน (คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 2555 : 53-56) 

 การจัดสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ที่เข้า
ข่ายเป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยสถาบัน (Institutional 
based) ผสมผสานกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ลดการ
พึ่งพาสถาบันของภาครัฐลง (Deinstitutional based) ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่แม้จะลดการพึ่งพารัฐลง  เนื่องจากประชาชน
มีศักยภาพ  มีความเข้มแข็ง  เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน รัฐจึงลดบทบาทการแทรกแซงการจัดสวัสดิการ
ลง แต่ปล่อยให้กลไกของชุมชน ประชาชนท าหน้าที่จัด
สวัสดิการแทนรัฐ  แต่การจัดสวัสดิการสังคมโดยการพึ่งพา
สถาบันของรัฐ  ก็ยังมีความส าคัญและจ าเป็น  ดังนั้นการ
จัดสวัสดิการสังคมรูปแบบสวัสดิการผสม (Mixed  model) 
ที่ใช้ทั้ง 2 ลักษณะเข้าด้วยกัน  จึงส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม นอกจากนั้น ยังเป็นรูปแบบ
ของการจัดสวัสดิการสังคมทีม่ีการจัดสวัสดิการมากกว่า 
หนึ่งรูปแบบขึ้นไป เข้าข่ายเป็นรปูแบบสวัสดิการกระแส
รอง  หมายถึง สวสัดิการทางเลือกท่ีเกิดขึ้นจากศักยภาพ 
ความเข้มแข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น  
สวัสดิการรูปแบบนี้จะเกดิขึ้นจากความสนใจ ความสมัคร
ใจร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย เป็นรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ การจัดระบบสวัสดิการจึงข้ึนอยู่กับข้อตกลง
ร่วมกัน (กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย ์
2549, 5-7) 

 กลไกนโยบาย  การบริหารจัดการ  และกลไก
การด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  
พบว่า  1) กลไกของนโยบาย ควรพัฒนานโยบาย
สวัสดิการสังคมให้มีความเป็นสาธารณะมากข้ึน  โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนของการจัดท านโยบายในประเด็นต่างๆ  
หรือใช้งานวิจัยเป็นฐาน  ควรสร้างระบบสวัสดิการสังคม
ทั้งกระแสหลักและกระแสรองควบคู่ไปกับการพัฒนา
กลไกกฎหมายให้ทันกับปัญหาสังคมใหม่ๆ  2) กลไกการ
บริหารจัดการและกลไกการด าเนินงาน  ควรสร้างกลไก
การบริหารจัดการระบบงาน ผ่านการประเมินผลใน
ระบบเปิด  ควรสร้างการเงินการคลัง และการจัดตั้ง
กองทุนที่พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างาน   ควรกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการงานสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 3) กลไกการด าเนินงาน ควรเสริมสร้างสมรรถนะ
ขององค์กรบริการแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ ควรเสริมสร้าง
และขยายระบบอาสาสมัครเพ่ือสังคม และควรมีระบบ
เสริมความรู้ พัฒนาทักษะในการเข้าถึงปัญหา  คอยเป็นผู้
เฝ้าระวังทางสังคม   ควรเสริมกลไกการประสานงาน
รู ปแบบ ต่ า งๆ  และกา รส ร้ า ง และพัฒนา ระบ บ
ประสานงานที่ หล ากหลายมิ ติ   คว รจั ดตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานทางสังคมในชุมชน (คณะวิจัยคณะสังคม
สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547)    

 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก จัดตั้ง
ขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  โดยแกนน า
ของกลุ่มออมทรัพย์อัล-อามานะห ์ หมู่ที่ 3 บ้านบางโรง  
มีสมาชิกแรกก่อตั้งเพียง 92 คน มีเงินกองทุนเริ่มต้น 
36,340 บาท ปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 มี
สมาชิกทั้งหมด 1,369 คน เงินกองทุนสะสม 2,767,915 
บาท กองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 35 คน 
ประธานคณะกรรมการคือ นายรอฉาด ท่อทิพย์ กองทุน
จัดสวสัดิการ 4 ประเภท คือ เกดิ โดยรับขวัญเด็กแรก
เกิด  แก ่โดยผู้ทีส่มทบกองทุนครบ 10 ปี และมีอายุ 60 
ปีขึ้นไป จะได้รับบ านาญเดือนละ 200 บาท เจ็บป่วย 
เข้าโรงพยาบาล จ่ายคืนละ 100 บาท อายุสมาชิกครบ 6 
เดือน จ่ายไม่เกิน 3 คืน อายสุมาชิก 1 ปีขึ้นไป จ่ายไม่
เกิน 6 คืน  และเพิ่มปีละ 3 คืนตามอายุการเป็นสมาชิก  
ตาย อายุการเป็นสมาชิกครบ 6 เดือน จ่าย 5,000 บาท 
และเพิ่มปลีะ 500 บาทตามอายุสมาชิก  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกแล้ว 552 ราย รวม 
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795,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของเงินกองทุนทั้งหมด 
เงินกองทุนคงเหลือ 1,972,743 บาท  ต าบลปา่คลอกมี
จ านวนประชากร 13,368 คน เป็นสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเพียงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
เท่านั้น การบริหารจัดการกองทนุ มีผู้แทนประจ าต าบลๆ 
ละ 2 คน เป็นผู้น าเสนอกองทุนให้แก่ประชาชนต าบล    
ป่าคลอกเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการให้กับคนในชุมชนต าบลป่าคลอก เพื่อสนับสนุน
การจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่มีการเช่ือมโยงทุกระดับ 
โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนน าบริหาร และได้รับความ
ร่วมมือสนับสนับสนุนจากภาคีพันธมิตร  

 การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลป่าคลอก ประสบกับปัญหา และต้องการความ
ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพระบบสวัสดิการ 
คือ การจัดสวัสดิการไม่มีระบบ ระเบียบ หรือแบบแผน
ในการด าเนินงานที่ชัดเจน อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับสมาชิกกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลสมาชิก
จะอยู่ที่ตัวแทนน าเสนอกองทุนฯ ของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่ง
ไม่รวมศูนย์อยู่ท่ีส านักงานกองทุนฯ  การตรวจสอบข้อมูล
ต้องประสานกับตัวแทนขายประจ าหมู่บ้าน  นอกจากนั้น 
การเก็บข้อมูลสมาชิกยังไม่มีความสมบูรณ์และครบถ้วน
เกี่ยวกับเอกสารส าคัญๆ  ของสมาชิก   การด าเนินงาน
ของกองทุนฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย ฉันญาติมิตร  
กล่าวคือ เป็นสมาชิกโดยไม่ได้ลงนามในใบสมัคร  เป็น
สมาชิกโดยไม่แนบเอกสารส าคัญๆ  การบันทึกรายการ
เป็นสมาชิกมีความซ้ าซ้อน  สมาชิกที่เสียชีวิตและขอรับ
สวัสดิการจากกองทุนฯ แล้ว  ไม่มีใบมรณะบัตร  จึงยังคง
สถานภาพเป็นสมาชิกอยู่   สมาชิกลาออก แต่ยังไม่ได้ท า
ให้เป็นผู้พ้นสภาพสมาชิก  สมาชิกผู้นั้นก็ยังคงสถานภาพ
สมาชิกอยู่  ปัญหาเหล่านี้ท าให้กองทุนฯ ประสบกับ
ปัญหาเรื่องไม่สามารถทราบจ านวนสมาชิกของกองทุนฯ  
ที่แท้จริง  และยังเกี่ยวเนื่องไปถึงสถานภาพทางการเงิน
ของกองทุน  เมื่อจ านวนสมาชิกไม่แน่นอน ก็ยากที่จะ
ทราบถึงสถานภาพการเงินที่เป็นปัจจุบัน  เมื่อสมาชิกมี
ความจ าเป็นแล้วที่จะต้องรับสวัสดิการจากกองทุนฯ  

บ่อยครั้งที่คณะกรรมการต้องประสบกับปัญหาเรื่อง
เอกสารและข้อมูลของสมาชิก  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของกองทุนฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ล่าช้าหลายปี คณะท างาน
ของกองทุนฯ ไม่สามารถจัดประชุมสมาชิกประจ าปีตาม
ค าเรียกร้องของสมาชิกได้    

 จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอกที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
คือ การพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และด้านบัญชี
เบื้องต้น  โดยมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการตามข้อมูลของกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นปัจจุบัน และสร้างแนวทาง
ร่วมกันที่จะด าเนินงานต่อไปในอนาคต  เพื่อลดปัญหา 
และสามารถประชุมสมาชิกประจ าปีได้   

    วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาบริบทกองทุนสวัสดิการชุมชน 

     ต าบลป่าคลอก       
2. เพื่อศึกษาปัญหา ขอ้จ ากดัของการบริหาร 

     จดัการกองทุนสวัสดิการชุมชน    
3. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพกองทุน 

สวัสดิการชุมชน 

วิธีการวิจัย 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 104 คน 

ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ป่าคลอก จ านวน 35 คน ผู้แทนน าเสนอกองทุนฯ ระดับ
ต าบลของแต่ละหมู่บ้าน จ านวน 18 คน  คณะผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคลอก จ านวน 8 คน  
ผู้น าชุมชนต าบลป่าคลอก จ านวน 9 คน สมาชิกกองทุนฯ 
จ านวน 34 คน  
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2.  เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การศกึษาเอกสาร 
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน การสัมภาษณ์ทั่วไป (Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสังเกต (Observation) การ
สนทนากลุ่ม (Focus group) การจัดเวทีเรียนรู้ 9 เวที การ
สังเคราะห์องค์ความรูร้่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนถอด
บทเรียนระดับผู้น า ระดับสมาชิก ระดับหน่วยงาน และสรุป
สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน  

3. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Content  
    Analysis) 

ผลการวิจัย 
 บริบทกองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลป่าคลอก 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก จัดตั้งขึ้นครั้งแรก
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  โดยแกนน าของกลุม่
ออมทรัพย์อัล-อามานะห์ หมู่ที่ 3 บ้านบางโรง มสีมาชิก
แรกก่อตั้งเพียง 92 คน มีเงินกองทุนเริ่มต้น 36,340 
บาท ปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 มีสมาชิก
ทั้งหมด 1,369 คน เงินกองทุนสะสม 2,767,915 บาท 
โดยเป็นเงินสมทบจากสมาชิก (สมทบวันละ 1 บาท)  
1,350,135 บาท (ร้อยละ 48) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 930,595 บาท (ร้อยละ 
33) เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคลอก 
จ านวน 400,000 บาท (ร้อยละ 14) เงินสมทบจากก าไร
ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 87,185 บาท (ร้อยละ 3)  
กองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุน 35 คน เป็นผู้หญิง 
23 คน ผู้ชาย 12 คน   ประธานคณะกรรมการ คือ นาย
รอฉาด ท่อทิพย์ กองทุนจัดสวัสดิการ 4 ประเภท คือ 
เกิด แก่ เจ็บ และตาย ตั้งแตเ่ริม่ก่อตั้ง กองทุนจ่ายเงิน
สวัสดิการแก่สมาชิกแล้ว 552 ราย รวม 795,172 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28 ของเงินกองทุนทั้งหมด เงินกองทุน
คงเหลือ 1,972,743 บาท  ต าบลป่าคลอกมีจ านวน
ประชากร 13,368 คน เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพียงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น   
การบริหารจัดการกองทุน มีผู้แทนประจ าต าบลๆ ละ 2 คน 
เป็นผู้น าเสนอกองทุนให้แก่ประชาชนต าบลป่าคลอกเพื่อ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฯ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับคน
ในต าบลป่าคลอก เพื่อสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการเช่ือมโยงทุกระดับ โดยมีองค์กรชุมชนเป็น
แกนน าบริหาร และได้รับความร่วมมือสนับสนับสนุนจาก
ภาคีพันธมิตร  

          การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชน 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

         1. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชน 
ด้านคน จ าแนกประเภทเป็น สมาชิก คณะกรรมการ
ด าเนินงาน คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

     2. การบริหารจัดการองทุนสวัสดิการชุมชน  
ด้านงาน จ าแนกเป็น สิทธขิองสมาชิกที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ สวัสดิการเกิด  
รับขวัญบุตรแรกคลอดของสมาชิก  รายละ 500 บาท  
สวัสดิการแก่   ผ่านการออมเงินสมทบครบ 10 ปี และมี
อายุครบ 60 ปีขึ้นไป   ได้รับบ านาญเดือนละ 200 บาท  
(ส่งเงินสมทบโดยไม่ขาด) สมาชิกส่งต่อจนกว่าสิ้นอายุขยั 
สวัสดิการเจ็บ เป็นสมาชิกปีท่ี 1 นอนโรงพยาบาล ได้รับ
เงินสวัสดิการคืนละ 100 บาท  ไม่เกิน 5 คืนต่อปี เป็น
สมาชิกปีท่ี 2 นอนโรงพยาบาล ได้รับเงินสวสัดิการคืนละ 
100 บาท ไม่เกิน 10 คืนต่อปี  เป็นสมาชิก  ปีท่ี 3 นอน
โรงพยาบาล ไดร้ับเงินสวสัดิการคนืละ 100 บาท   ไม่
เกิน 15 คืนต่อปี สวัสดิการตาย เป็นสมาชิกปีท่ี 1 
จ่ายเงินสมทบครบ 180 บาท ได้รบัความช่วยเหลือ 
2,500 บาท จ่ายเงินสบทบครบ 365 บาท ได้รับการ
ช่วยเหลือ 5,000 บาท  เป็นสมาชิกปีท่ี 2 ขึ้นไป  ได้รับ
ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ปีละ 500 บาท  

  3. การบริหารจัดการด้านเงิน แหล่งที่มาของ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก มาจากเงิน
สมทบของสมาชิกกลุม่กองทุน   รายเดือนๆ ละ 30 บาท  
รายปีๆ  ละ 365 บาท  ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า 30 บาท 
เงินอุดหนุนจากภาคีพันธมติรภาครัฐ เงินอุดหนุนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เงินก าไรจากการลงทุนของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก ซึ่งไม่ขัดต่อหลัก
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ศาสนา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้
ได้คราวละไมเ่กิน 10,000 บาท  นอกเหนือจากนั้นให้
น าเข้าบัญชีเงินสหกรณฝ์ากกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
ป่าคลอก   
       ปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 มี
สมาชิกทั้งหมด 1,369 คน เงินกองทุนสะสม 2,767,915 
บาท โดยเป็นเงินสมทบจากสมาชิก (วันละ 1 บาท)  
1,350,135 บาท (ร้อยละ 48) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 930,595 บาท (ร้อยละ 
33) เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคลอก 
จ านวน 400,000 บาท (ร้อยละ 14) เงินสมทบจากก าไร
ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 87,185 บาท (ร้อยละ 3) 
       ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนฯ จ่ายเงินสมาชิกไปแล้ว 
552 ราย รวม 795,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของ
เงินกองทุนทั้งหมด ปัจจุบัน ณ ปี 2554 มีเงินกองทุน
คงเหลือ 1,972,743 บาท  ในจ านวนสมาชิกท่ีมีการ
ช่วยเหลือ 552 รายนั้น เป็นการช่วยเหลือเรื่องตาย 90 
ราย เจ็บป่วย 318 ราย คลอดบตุร 34 ราย ช่วยเหลือผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 29 ราย และมีการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกจ านวน 19 ราย จ านวน
เงิน 57,000 บาท  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทนุ
สวัสดิการชมุชนต าบลป่าคลอก จากการศกึษาพบว่า
กองทุนฯ ประสบปัญหาดังนี ้
 1. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนฯ 
ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีแบบแผนในการด าเนินงานท่ีชัดเจน  
ข้อมูลสมาชิกจะอยู่ที่ผู้แทนน าเสนอกองทุนฯ ของแต่ละ
หมู่บ้าน  ซึ่งไม่น ามาจัดเก็บที่ส านักงานกองทุนฯ การ
ตรวจสอบข้อมูลต้องประสานกับผู้แทนขายประจ า
หมู่บ้าน  เกิดความยุ่งยากในการติดตามข้อมูล 
 2. ความสมบูรณ์และครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสาร
ส าคัญๆ  ของสมาชิก  กล่าวคือ การด าเนินงานของ
กองทุนฯ เป็นไปอย่างเรียบง่าย ฉันญาติมิตร  เป็น
สมาชิกโดยไม่ได้ลงนามในใบสมัคร  เป็นสมาชิกโดยไม่
แนบเอกสารส าคัญๆ  การบันทึกรายการเป็นสมาชิกมี
ความซ้ าซ้อน  สมาชิกที่เสียชีวิตและขอรับสวัสดิการจาก

กองทุนฯ แล้ว  ไม่มีใบมรณะบัตร  จึงยังคงสถานภาพ
เป็นสมาชิกอยู่   สมาชิกลาออก    แต่ยังไม่ได้ท าให้เป็นผู้
พ้นสภาพสมาชิก  สมาชิกผู้นั้นก็ยังคงสถานภาพสมาชิก  
 3. ปัญหาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก
ของกองทุนฯ  ท่ีแท้จริง  และสถานภาพทางการเงินของ
กองทุน  เมื่อจ านวนสมาชิกไม่แน่นอน ก็ยากที่จะทราบ
ถึงสถานภาพการเงินที่เป็นปัจจุบัน  เมื่อสมาชิกมีความ
จ าเป็นแล้วท่ีจะต้องรับสวัสดิการจากกองทุนฯ  บ่อยครั้ง
ที่คณะกรรมการต้องประสบกับปัญหาเรื่องเอกสารและ
ข้อมูลของสมาชิก   
 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนฯ ไม่
เป็นปัจจุบัน  ล่าช้า  เนื่องด้วยไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ  การบริหารส านักงานกองทุนฯ ไม่
เกิดประสิทธิภาพ   
 5. คณะท างานของกองทุนฯ ไม่สามารถจัด
ประชุมสมาชิกประจ าปีตามค าเรียกร้องของสมาชิกได้ 
เนื่องด้วย ไม่มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันที่จะรายงานในที่
ประชุม    

 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน จากการระดมความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ์ทั่วไป การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาศักยภาพ
สวัสดิการชุมชนดังนี้ 

ด้านงาน ชุมชนควรสร้างเครือขา่ยการท างาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน การประชาสมัพันธ์ควรมุ่งสู่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือญาติ การประชาสัมพันธ์แบบ
ปากต่อปาก หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องควร
ประชาสมัพันธ์ท าความเข้าใจกับคนในหมู่บ้านเพื่อให้เห็น
ความส าคญัของสวัสดิการชุมชน ควรน าเรื่องสวสัดิการ
ชุมชนเป็นวาระส าคัญไว้ในแผนประชาคมหรือแผนชุมชน
ของท้องถิ่น ควรขยายรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนให้
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม มีความหลากหลาย โดยศึกษาเรยีนรู้จาก
กองทุนสวัสดิการชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นแบบอย่างที่ดีและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนนุชุมชนด้วยความจริงใจ 
ผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรร่วมมือกัน
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พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน สมาชกิของกลุ่มต่างๆ ควรมี
ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกนัอย่างจริงใจ  เอกสาร
ต้องมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ ภาครัฐควรเป็นฝ่าย
เริ่มต้นจัดสวัสดิการก่อน เมื่อชุมชนท าเองได้แล้ว ภาครัฐ
และท้องถิ่นต้องสนับสนุน ควรมกีิจกรรมสวัสดิการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น จดัสวสัดิการให้กับผูด้้อยโอกาส 
มีที่ปรึกษาการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากรจากภายในชุมชนที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารจดัการสวัสดิการชุมชนหรอืบุคลากรจากภายนอก
ชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ  
            ด้านเงิน หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  
เพื่อให้เกิดการพัฒนามากขึ้น กองทุนฯ ควรน าเงินไป
ลงทุนรูปแบบต่างๆ ควรตอบแทนบุคคลที่ท างานให้กับ
กองทุน อาจเป็นเงินค่าตอบแทน เกียรติบัตร อื่นๆ โดยขอ
ความร่วมมือ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้านคน  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
กองทุน ควรท างานเพื่อส่วนรวม มีจ านวนเพียงพอ มีจิต
สาธารณะ มีความสามารถ มีประสบการณ์  และคนใน
ชุมชนไว้วางใจ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ควรลงมา
ท างานช่วยเหลือชุมชน  เช่น จัดค่ายอาสาพัฒนา   

จากขอ้เสนอดงักลา่ว เกิดการพัฒนาศักยภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชมต าบลป่าคลอก โดยการพัฒนา
ศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และบัญชีเบื้องต้น  จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อท าให้กองทุนฯ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ได้แก่  ข้อมูลดา้นคณุลักษณะ
ของสมาชิก เช่น ช่ือสกลุ หมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน  
เพศ  อาย ุ วันเกดิ  ศาสนา  ที่อยู่  อาชีพ  ประเภทสมาชิก 
และสถานภาพของสมาชิก รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ
จัดการตารางข้อมูล (Spreadsheet) และการพัฒนา
ศักยภาพด้านบัญชีเบื้องต้น ซึ่งมุ่งเน้นการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาอบรม
เกี่ยวกับการวางขอบเขตของการพัฒนาระบบบัญชี  การ
ออกแบบเอกสารที่ใช้บันทึกรายการ ก าหนดสมุดบัญชีและ
ออกแบบรายงานทางการเงิน การก าหนดวิธีการบันทึก

บัญชี  การร่างผังกระบวนการทางบัญชีทั้งหมด  การร่าง
คู่มือการปฏิบัติงาน    
 ผลของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ท าให้กองทุนฯ มี
การจัดกระท าข้อมูล เกี่ยวกับการสรุปบัญชีกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอกเป็นปัจจุบัน  ซึ่งสามารถ
แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจ านวนสมาชิกรายหมู่บ้าน  จ านวนผู้
พ้นสภาพสมาชิก กรณีลาออกและเสียชีวิต  จ านวนสมาชิก
คงเหลือ  ยอดเงินสะสม  การจัดสวัสดกิารใหส้มาชิกที่เป็นค่า
รักษาพยาบาล เงินแรกคลอด  ค่าฌาปนกิจ  ยอดรวมเงินท่ี
จัดสวัสดิการให้สมาชิก  ยอดเงินคงเหลือ  และสามารถจัดท า
รายงานการประชุมประจ าปีของกองทุนฯ ได้  ท าให้
กองทุนฯ สามารถด าเนินการจัดการประชุมสมาชิก
ประจ าปีได้ส าเร็จ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ต าบลป่าคลอกมีความพร้อมด้านการจัดตั้งกลุ่ม

ออมทรัพย์ที่ประสบผลส าเร็จ อย่างเช่น กลุ่มออมทรัพย์
อัล-อามานะห์ จึงมีการส่งเสริม สนับสนุนให้จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการระดับต าบลขึ้นมาได้ส าเรจ็ แกนน าหลักของกลุ่ม
ออมทรัพย์อัล-อามานะห์ และกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลป่าคลอก เป็นคณะบุคคลกลุ่มเดียวกันที่เข้ามารับ
บทบาท มีความรับผิดชอบร่วมกัน มุ่งที่จะสร้างระบบ
สวัสดิการชุมชนให้เกิดขึ้นในพื้นทีบ้่านเกิดเมืองนอนของ
ตนเอง การก่อเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก 
จึงมีฐานมาจากชุมชนเข้มแข็ง การท างานร่วมกันได้
ระหว่างชุมชนกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ชุมชนอิสลาม
กับชุมชนพุทธ โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวด้านศาสนาเป็นสิ่ง    
หล่อหลอมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน   

 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก เป็น
องค์กรชุมชนท่ียังต้องพึ่งพิงภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ประชาสังคม  โดยเฉพาะนโยบายสนับสนุน
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  เพื่อการพัฒนา
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต กองทุน
ระดับต าบลจะเติบโต เขม้แข็ง ยั่งยืนได้  ย่อมเกิดจาก
ฐานการพัฒนาร่วมกันของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มี
การบูรณาการร่วมกัน  ร่วมด้วยช่วยกัน  แต่ต้องไม่ละทิ้ง
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แนวคิดดั้งเดิมที่ว่า“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน”จึงอาจกล่าวได้ว่า
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก เป็นรูปแบบของ
การจัดสวัสดิการสังคม (Social Welfare)  ที่เข้าข่ายเป็น
การจัดสวัสดิการสังคม โดยสถาบัน (Institutional 
based)  ผสมผสานกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ลดการ
พึ่งพาสถาบันของรัฐลง (Deinstitutional based)  ซึ่งเป็น
รูปแบบที่แม้จะลดการพึ่งพารัฐลง เนื่องจากประชาชนมี
ศักยภาพ  มีความเข้มแข็ง  เกิดการมีส่วนร่วมจากทุก  
ภาคส่วน รัฐจึงลดบทบาทการแทรกแซงการจัดสวัสดิการ
ลง แต่ปล่อยให้กลไกของชุมชน ประชาชนท าหน้าที่จัด
สวัสดิการแทนรัฐ  แต่การจัดสวัสดิการสังคมโดยการพึ่งพา
สถาบันของรัฐ ก็ยังมีความส าคัญและจ าเป็น ดังนั้นการจัด
สวัสดิการสังคมรูปแบบสวัสดิการผสม  (Mixed  model) 
ที่ใช้ทั้ง 2 ลักษณะเข้าด้วยกัน  จึงส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม  นอกจากนั้น  ยังเป็น
รูปแบบของการจัดสวัสดิการที่การจัดสวัสดิการมากว่าหนึ่ง 
รูปแบบขึ้นไป  เข้าข่ายเป็นรูปแบบสวัสดิการกระแสรอง  
หมายถึง  สวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้นจากศักยภาพ  ความ
เข้มแข็งของภาคชุมชน  ภาคประชาชน  และภาคท้องถิ่น  
สวัสดิการรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นจากความสนใจ  ความสมัคร
ใจร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย  เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ  
การจัดระบบสวัสดิการ จึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมความ
มั่นคงของมนุษย์ (2848 : 5-7) 

 การบริหารจัดการงาน เงิน คน ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลป่าคลอก กิจกรรมของกองทุนฯ ท า
ให้สมาชิกมี เ งินออม สมาชิกกู้ เ งินเพื่อแก้ ไขความ
เดือดร้อนได้ โดยยึดระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งไม่มุ่งเน้นให้
สมาชิกมีหนี้สิน ยึดความพอเพียง ความพอดีในการ
ด าเนินชีวิต เป็นหลักการที่ส าคัญของกองทุนฯ เกิดการ
ปรับแก้ไขระเบียบกองทุนฯ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาคี
ภาครัฐ  ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นัก
กฎหมาย  ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานในปัจจุบัน  ท า
ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จัดกระท า
ถูกต้องตามหลัก  มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ
ด าเนินงานกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จัดวาง

คนได้เหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ าซ้อนที่ตัว
บุคคล และลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย   ปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการอ านวยการ หรือคณะที่ปรึกษาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลกองทุนฯ  ประกอบด้วยนักวิชาการ 
นักกฎหมาย  นักพัฒนาสังคม  ผู้น าชุมชน  ประชาสังคม  
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดกระท าข้อมูลกองทุนฯ 
ร่วมกัน  จัดประชุมสามัญประจ าปีของกองทุนฯ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (2555 : 53-56)  

การพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ เป็นการท าให้
ความสามารถที่มีอยู่ พลังภายในที่ซ่อนไว้ ในฐานะที่เป็น
พื้นที่ครูหรือพื้นที่ต้นแบบการจัดสวัสดิการชุมชนภาคใต้ 
เกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดการพัฒนา
ศักยภาพซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กระบวนการ
ท างานสวัสดิการชุมชนแบบเดิม ส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินงานสวัสดิการชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพต้องพิจารณาจากสภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายต าบลป่าคลอกที่
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการชุมชนเป็นหลัก  และเมื่อระบบ
สวัสดิการชุมชนได้รับการพัฒนาตามสภาพปัญหา 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความ
ต้องการจ าเป็นแล้ว  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล      
ป่าคลอกก็สามารถด าเนินงานจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึ กษ า วิ จั ย ขอ ง ค ณะวิ จั ย ค ณะสั ง ค มส ง เ ค ร า ะ ห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547)    

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ภาคีภาครัฐควรส่งเจ้าหน้าท่ีที่มคีวามรู้

เรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน มาท าความเข้าใจ อธิบาย
เสรมิความรู้ให้แก่ประชาชน คณะกรรมการกองทุนฯ  
ผู้น าเสนอกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่อง   

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนงบประมาณ  ควรมีการบรรจุไว้ในแผน
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ประจ าปี และควรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงที่พร้อมจะท างาน
ควบคู่ไปกับคณะกรรมการ  

3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ควรมี
กระบวนการด าเนินงานที่สร้างความเข้าใจร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตระหนักว่ากองทุน
สวัสดิการชุมชนเป็นองค์กรชุมชนที่เป็นของต าบล   

4. ควรกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการงานสวัสดิการชุมชน ตามศักยภาพ  
ความพร้อมของแต่ละองค์กร 

5. ควรมีนโยบายส่งเสรมิให้จัดสวัสดกิาร
ชุมชนทุกต าบลโดยมีพื้นท่ีสวสัดิการต้นแบบให้ค าปรึกษา 
มีการประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นประสบการณ์                       

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการทั่วไป 
1. การจัดรูปแบบงานสวสัดิการชุมชนควรมี

ความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาความ
ต้องการของคนในชุมชน 

2. ควรประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการ
แบบเชิงรุก หลากหลายรูปแบบ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
และสร้างความมีส่วนร่วมกับองค์กรทุกระดับในชุมชน 

3. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การ
บริหารจัดการด้านงาน เงิน คนให้คณะกรรมการด าเนินงาน  

4. ควรปรบัเปลีย่นระเบยีบ เง่ือนไขของกองทุน 
ให้สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้   

5. เมื่อกองทุนเติบโตขึ้น ควรเพิ่มรูปแบบ
การจัดสวัสดิการที่ให้กับสมาชิก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ชาวบ้านที่ยังไม่ไดเ้ป็นสมาชิก และสร้างความมั่นคงให้กับ
สมาชิก 
 ข้อเสนอแนะการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. การศึกษาสังเคราะหร์ะบบสวัสดิการ
ชุมชนโซนอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดภูเกต็ พังงา กระบี่  

2. การศึกษาสังเคราะห์พื้นท่ีต้นแบบการจัด
สวัสดิการชุมชน  กรณีศึกษาพื้นทีต่้นแบบของแต่ละโซน   

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจยัเรื่องการพัฒนาศักยภาพของระบบ

สวัสดิการชุมชนเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนแบบบรูณาการ 
กรณีศึกษา ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็น

โครงการวิจยัทีไ่ด้รบัทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อด าเนินการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับภาคตี่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาบรบิท
ชุมชนของพื้นที่สวัสดิการชุมชน จงัหวัดภูเกต็  เพื่อศึกษา
เง่ือนไขและกระบวนการที่ท าให้เปน็พื้นที่ครูหรือพื้นที่ต้นแบบ
ของสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสวสัดิการ
ชุมชนระดับต าบลเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนแบบบรูณาการ   

      ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. ชิรวัฒน์  นจิ
เนตร  รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคณุวุฒิ ที่ให้แนวคดิ 
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคณุค่า ให้นักวิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้า ขอขอบคุณผู้น าชุมชน ประชาชนต าบลป่าคลอก  
นักวิชาการส านกังานพัฒนาชุมชนจงัหวัดภูเกต็ พัฒนากร
ต าบลปา่คลอก วิทยากรท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ ที่กรณุาทุ่มเท
แรงกาย  แรงใจ เสยีสละเวลา ให้ความรู้  ประสบการณ์ และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัอย่างดยีิ่ง มา ณ โอกาสนี ้
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การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Preparations of Readiness to Become ASEAN Community of the Local Wisdom 

Networks in the Northeast 
 

ธวัชชัย เพ็งพินิจ (Thawadchai Pengpinit) *1, พรทวี พลเวียงพล (Pronthavee Ponvaingpon)**,  
วโรดม แสงแก้ว (Warodom Sangkaew)*** และ พิมพ์ชนก วัดทอง (Phimchanok Watthong)**** 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือข่าย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ปราชญ์
ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนรวม 219 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและแทนค่าผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละ น าเสนอโดยการเขียนแบบบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนมี 12 ประเด็น ดังน้ี พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน เน้นผลิตอาหารปลอด
สารพิษ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พัฒนากลุ่มในชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นให้มีผลผลิตสูง ทั้งนี้ ควรมี
การพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนให้แก่เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน พร้อม ๆ 
กับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเครือข่าย ฯ สู่ศูนย์เรียนรู้ประชาคมอาเซียน และสร้างหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เพื่อให้เครือข่าย ฯ น าไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the guidelines for preparations of readiness to become ASEAN 

Community (AC) of the 12 local wisdom networks in the Northeast. The methodology is qualitative. The 
target groups are local wisdom, farmer models and stakeholders, a total of 219 persons by purposive 
selection. The data were collected by in-depth interview, focus group discussion and participatory action 
workshop. Content analysis and substitute for the result by average and percentage were used. 
Presentation is descriptive approach. The findings of the research show that there were 12 points: 
knowledge transferability skill improvement, promoting of AC understanding, producing toxin-free food, 
international exchange for culture, community development to be strong, career and life based on 
Sufficiency Economy, increasing community's income by extra job initiative, clean and pleasant 
environment development, having health-support activities, tourist place development in community, 
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agricultural technology application and local plants' genome improvement for high productivity. Indeed, 
the improvements of knowledge transferability skills and understanding of AC are necessary for the local 
wisdom networks. Also, the networks' learning centers should be upgraded to AC level. Finally, courses to 
promote AC understanding need to be provided to publicise among farmers and stakeholders. 
 

ค าส าคัญ: ประชาคมอาเซยีน เครอืข่าย ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
Keyword: ASEAN Community (AC), Network, Local wisdom, Northeast 
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บทน า 
 ปัจจุบัน การผลิตในภาคเกษตรกรรมเปลี่ยนจาก
เพื่อบริโภคไปสู่เพื่อการค้า ซึ่งต้องใช้ปัจจัยการผลิตและการ
ลงทุนที่สูงขึ้น (ธวัชชัย, 2548) เกษตรกรไทยเป็นหนี้ถึงร้อย
ละ 92 ครอบครัวแตกกระจาย ชุมชนล่มสลาย (มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน, 2546) เกษตรกรต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อ
ท างานหาเงินใช้หนี้ (โครงการพัฒนาชุมชนภาคอีสานเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน, 2550) ท าให้มีวิถีชีวิตที่วิ่งตาม
กระแสและวัตถุนิยม หลงทาง ขาดความพอดี ไม่เช่ือมั่น
ตนเอง ขาดแนวคิดในการพึ่ งตนเองและพึ่ งพากันเอง 
(ประชาคมสุขภาพอ าเภออุบลรัตน์, 2551) อีกทั้ง ยังขาด
ทางเลือกในการบริโภค เนื่องจากผัก ผลไม้ สมุนไพร และสัตว์
เลี้ยงล้วนปนเปื้อนสารพิษสารเคมี (ค้ าคูณ, 2551) น าไปสู่การ
ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่
ไม่เหมาะสม ชีวิตขาดความสมดุล เกิดการสะสมปัญหาต่อทุน
ธรรมชาติและระบบนิเวศ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง
ในรุ่นปัจจุบันและอนาคต (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2547)  

ปี พ.ศ.2563 กลุ่มประเทศอาเซียนจะรวมกลุ่มกัน
ในนาม “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community: AC) 
ของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ภายใต้ความร่วมมือใน 3 เสา
หลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Political and Security Community: 
APSC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) ต่อมา ผู้น าอาเซียน
ได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เร็วข้ึน 5 ปี ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว 
ย่อมส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ เพราะ
ประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริ โภค เป็นทั้งผู้ ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกภาคส่วนและให้
พลเมืองไทยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการวิจัยถือเป็นเครื่องมือ
ที่มีความส าคัญในการสร้างองค์ความรูเ้พื่อน ามาพัฒนาวิถีชีวติ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2555) 

นับตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2538 ได้มีการรวมตัวกันของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจัดประชุมร่วมกันทุก 6 เดือน 
ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ความรุนแรงของ
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมีมากขึ้น เครือข่าย ฯ มองว่าการ
ประชุม 6 เดือนต่อครั้งน่าจะไม่ทันการณ์ ดังนั้น ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นมา จึงจัดประชุมสัญจรทุกเดือน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ  1)  สร้ างองค์ความรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 2) 
ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านสร้างผู้น ารุ่นใหม่และพัฒนาผู้น า
เหล่านี้ขึ้นเป็นปราชญ์ชาวบ้านรุ่นต่อไป และ 3) สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 1 ล้าน
ครอบครัวภายในปี พ.ศ.2560 ปัจจุบันมี 12 เครือข่าย ซึ่งแต่
ละเครือข่าย ฯ มีศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด คือ 
ขอนแก่น 3 แห่ง นครราชสีมา 2 แห่ง บุรีรัมย์ 4 แห่ง สุรินทร์ 
2 แห่ง และอ านาจเจริญ 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท าเกษตรกรรม
ทางเลือกสู่เกษตรกรและผู้สนใจผ่านหลักสูตร “วิทยากร
กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองภาคประชาชน (วปอ.ภาคประชาชน)” (กองทุนเพื่อ
สังคม, 2545) โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรต้นแบบที่
ผ่านการอบรมซึ่งพัฒนาตนเองและทักษะการท าเกษตรกรรม
จนเป็นทีย่อมรับเชิงประจักษ์เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกัน 
ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้ารับ
การอบรมในแต่ละศูนย์เรียนรู้ ๆ ละ 7-23 คน (ธวัชชัย และ
คณะ, 2554ก) ปัจจุบัน เกษตรกรต้นแบบของเครือข่าย ฯ มี 
213 คน (ธวัชชัย และคณะ, 2554ข) ซึ่งเกษตรกรต้นแบบ
เหล่านี้ ล้วนประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่างยั่งยืน 
จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคมวงกว้างได้ 

ในขณะที่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตามปฏิญญาเซบูจะเกิดข้ึนในอีกไม่นาน ซึ่งหากไม่มีการ
เตรียมความพร้อมที่ดีพอ จะท าให้การเข้าร่วมกลุ่มประชาคม
อาเซียนเกิดประโยชน์น้อยและไม่สร้างโอกาสที่ดีแก่เกษตรกร
ไทย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนผ่านตัวแบบที่ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในการท าเกษตรทางเลือกและการ
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ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรม ถือเป็นการถอดองค์ความรู้
จากแบบจ าลองที่ดี  ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรกรรมไทย อันจะท าให้การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน
เป็นการสร้างโอกาสแก่เกษตรกรให้สามารถด ารงอยู่ท่ามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้ง ยัง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของผู้คนในสังคมวงกว้าง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิธีการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
การศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม 

2. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
2.1 ประชากร เป็นสมาชิกและผู้มีส่วน

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ป ร า ช ญ์ ช า ว บ้ า น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส านักงานกองทุนเพื่อสังคมได้
รวบรวมไว้ในหนังสือพลังรากหญ้าพลังแผ่นดิน รวมถึง มูลนิธิ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นได้รวบรวมไว้ในสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ (CD-Rom) ในชุดเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
12 เครือข่าย ดังนี้ เครือข่ายพ่อค าเดื่อง ภาษี, เครือข่ายพ่อ
จันทร์ที ประทุมภา, เครือข่ายพ่อชาลี มาระแสง, เครือข่าย
พ่อเชียง ไทยดี, เครือข่ายพ่อทองหล่อ เจนไธสง, เครือข่ายพ่อ
ทัศน์ กระยอม, เครือข่ายพ่อบุญเต็ม ชัยลา, เครือข่ายพ่อ
ประคอง มนต์กระโทก ,  เครือข่ายพ่อผอง เกตพิบูลย์ , 
เครือข่ายพ่อผาย สร้อยสระกลาง, เครือข่ายพ่อมหาอยู่ สุนทร
ธัย และเครือข่ายพ่อสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย เป็นการเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มในชุมชน 
ข้าราชการท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก 125 คน สนทนากลุ่ม 20 กลุ่ม 
ผู้เข้าร่วม 92 คน และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวม 151 คน รวมกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 219 คน โดยไม่นับช่ือซ้ าเนื่องจาก 

กลุ่มเป้าหมายบางคนจะถูกเก็บรวบรวมข้อมูลและ/หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมการวิจัยมากกว่า 1 ครั้ง 

3. เครื่องมือการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแนว
ค าถามปลายเปิด ซึ่งใช้เป็นประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ เช่น 
แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมี
อะไรบ้าง แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ควรเป็นแบบไหน
และควรมีการพัฒนาประเด็นใดบ้าง การเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนควรเป็นอย่างไร การผลิตในภาคการเกษตร
ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง การเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนควรเป็น
อย่างไร การพัฒนากลุ่มในชุมชนควรเป็นอย่างไรและมี
ประเด็นส าคัญใดบ้าง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวควรเป็น
อย่างไร กิจกรรมเสริมสุขภาพในชุมชนควรเป็นอย่างไรและมี
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมอย่างไร การสร้างและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีอะไรบ้างและควรเป็นเช่นไร คนใน
ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร  การน าเทคโนโลยี
ทางการเกษตรมาใช้ควรมีการประยุกต์หรือพัฒนาอย่างไร 
พันธุ์พืชท้องถิ่นควรมีการพัฒนาอย่างไรในด้านใดบ้าง เป็นต้น  

4. ขั้นตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 

4.1 การศึกษาเอกสาร เป็นการค้นคว้า
ข้อมูลจากเอกสาร เช่น งานวิจัย วารสาร/ต าราวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ บทความ สื่อสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งการวิจัยครั้ง
นี้ มีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แนวคิด
เครือข่าย แนวคิดเกษตรประณีต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.2 การศึกษาภาคสนาม ซึ่งเป็นการลง
พื้นทีเ่ก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในสถานการณ์
จริง ประกอบด้วย 

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
โดยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและกิจกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสังเกต ซักถาม และจดบันทึกในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผ่านแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 
อย่างไม่เป็นทางการเพ่ือให้บรรยากาศด าเนินไปอย่างไหลลื่น
เป็นธรรมชาติ 
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3) การสนทนากลุ่ม เป็นการ
พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนากับคณะผู้วิจัยและระหว่างผู้ร่วม
สนทนาด้วยกันเอง 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม โดยเชิญตัวแทนเกษตรกรต้นแบบในแต่ละ
เครือข่าย ฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ พัฒนา และให้ค่าคะแนน 

5. การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด ในขั้น
แรกใช้การตรวจสอบแบบสะท้อนกลับ (reflexive) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และ
ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมา
ตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) อีกครั้ง 

6. การวิเคราะห์และน าเสนอ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ในแต่ละประเด็น และการแทน
ค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูก
น าเสนอเพื่อยืนยันผลการวิจัยในแต่ละประเด็น  ผ่านการ
น าเสนอแบบบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive approach) 
 
ผลการวิจัย 

แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ประเด็นส าคัญมากที่สุด คือ การพัฒนาทักษะการถ่ายทอด
ความรู้ เนื่องจาก เครือข่าย ฯ มีความกังวลเรื่องของการใช้
ภาษาและการใช้สื่อ เพราะเครือข่าย ฯ มองว่า สมาชิก
ประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศต่างมีภาษาและวัฒนธรรมใน
การสื่อสารเฉพาะที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ภาษาอังกฤษที่เป็น
ภาษากลางอาเซียนเอง เครือข่าย ฯ ยังไม่สามารถใช้เพื่อการ
สื่อสารได้ ถือเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการรับ-ส่งสาร ซึ่งมีผล
ต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้และการปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ เครือข่าย ฯ ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ดีพอ ท าให้มี
ผลต่อความกังวลข้างต้นไม่น้อย อย่างไรก็ตาม เครือข่าย ฯ 
มองว่า การท าเกษตรทางเลือกด้วยการผลิตอาหารปลอด
สารพิษสารเคมี เน้นการท าเกษตรอินทรีย์ จะเป็นจุดแข็งที่ท า
ใหเ้กษตรกรไทยยืนหยัดอยู่ในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี 
เพราะในอนาคตแนวโน้มการบริโภคอาหารทางเลือกหรือ

อาหารส่งเสริมสุขภาพของมวลสมาชิกประชาคมอาเซียนจะ
ขยายตัวและมีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่
เกษตรกรไทยมีความถนัดและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับ
เกษตรกรในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติต่อกันท่ีดี การพัฒนากลุ่มในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อพึ่งพา
กันและร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่ง
จะสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงได้ การสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน 
นอกฤดูการผลิตทางการเกษตรผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม
ร่วมมือกัน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ ซึ่งมีผลทั้ง
ต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและการท่องเที่ยว มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพทั้งการออกก าลังกายและส่งเสริมการผลิต
อาหารอินทรีย์ การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ด้วยการน าเอาทุนทางสังคมของชุมชนมาพัฒนาสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่หรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ให้สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมเสริมรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ระบบการผลิตก้าวทันประเทศ
เพื่อนบ้าน และพัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นให้มีผลผลิตสูง สามารถ
สนองความต้องการด้านการบริโภคและน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งพืช
ท้องถิ่นจะเช่ือมโยงเข้ากับวัฒนธรรมการบริโภคของคนใน
ชุมชน ถือเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่งที่จะท าให้คนในชุมชนมี
ที่ยืนในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมี
คุณค่า 

ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมได้ท าการตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของผลการวิจัย จากนั้น ได้ร่วมกันให้ค่าคะแนนในแต่
ละประเด็นเพื่อจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยแนวทาง
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเรียงล าดับ
ความส าคัญตามค่าคะแนนที่ผู้เข้าร่วมประชุมให้ไว้ได้ตารางที่ 
1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

ที่ การเตรยีมความพร้อม คะ 
แนน 

ร้อยละ 

1 พัฒนาทักษะการถา่ยทอดความรู ้ 122 34.46 
2 ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 77 21.75 
3 เน้นผลิตอาหารปลอดสารพิษ 43 12.15 
4 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวา่งประเทศ 31 8.76 
5 พัฒนากลุ่มในชุมชนให้เข้มแข็ง 23 6.50 

6 
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงในการ
ด ารงชีวิตและประกอบอาชพี 

16 4.52 

7 สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน 12 3.39 
8 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู ่ 9 2.54 
9 มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 8 2.26 
10 สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 6 1.69 
11 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 5 1.41 
12 พัฒนาพันธุพ์ืชท้องถิ่นให้มีผลผลิตสูง  2 0.57 

รวม 354 100.00 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะ
การถ่ายทอดความรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนั้น มีความ
สอดคล้องกับผลส ารวจการเตรียมรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษาอาเซียน ที่พบว่า ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร (สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
, 2554) สอดคล้องกับผลวิจัยการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ที่พบว่า ควรพัฒนากรอบทักษะภายในแต่
ละประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อันจะท าให้เกิดความเข้าใจ
และความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น สนับสนุน
ความเข้าใจและความตระหนักรับรู้ในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ พร้อมกับจัดอบรมให้
ความรู้ด้านภาษาประจ าชาติอาเซียน (ศิริวรรณ์, 2555) ซึ่ง
ประเด็นดั งกล่าวสะท้อนให้ เห็นถึ งความกังวลในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางภาษาและวัฒนธรรมค่อนข้างมาก เนื่องจาก เกษตรกร
ไทยโดยส่วนใหญ่มีทักษะในด้านภาษา การเรียนรู้ประเทศ

สมาชิกค่อนข้างน้อย จึงถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ควรด าเนินการ
เป็นล าดับแรก 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยในประเด็นเน้นผลิตอาหาร
ปลอดสารพิษ การพัฒนากลุ่มในชุมชนให้เข้มแข็ง การยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
การสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในชุมชน  การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ และมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ยัง
มีความสอดคล้องกับผลวิจัย ที่พบว่า ในการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น 
เกษตรกรควรเน้นผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษเจือปน 
และควรมีการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนด้วย
การน าเอาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มในชุมชน (ธวัชชัย และคณะ, 2557) 
เช่นเดียวกับผลวิจัยตัวช้ีวัดการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ที่พบว่า ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ คือ 
การผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานความพอเพียง การสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และมี
การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรมีสุข
ภาวะที่ดี ขึ้น  (ธวัช ชัย ,  พรทวี  และพิมพ์ชนก ,  2557) 
สอดคล้องกับผลวิจัยตัวช้ีวัดความส าเร็จในการพึ่งตนเองและ
พึ่งพากันเองของเกษตรกร ที่พบว่า ตัวช้ีวัดที่ส าคัญอยู่ที่การ
ผลิตอาหารปลอดสารพิษ และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (ธวัชชัย 
และคณะ, 2556ก) รวมถึง ผลวิจัยตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านโฮมสเตย์ ที่พบว่า 
การผลิตอาหารปลอดภัย มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ การสร้างกลุ่มและชุมชนให้
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ท าให้หมู่บ้านโฮมสเตย์ในจังหวัด
หนองคายประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (ธวัชชัย และคณะ, 
2556ข) อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับผลวิจัยตัวช้ีวัดการพึ่งตนเอง
และพึ่งพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร ที่พบว่า การผลิตอาหารปลอดสารพิษ การสร้าง
รายได้ด้วยการพัฒนาอาชีพเสริม การยึดมั่นในเศรษฐกิจ
พอเพียง การรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็งเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน ล้วนท าให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ทั้งเร็วและแรง (ธวัชชัย และคณะ, 2556ค) 
สอดคล้องกับผลวิจัยตัวช้ีวัดความส าเร็จในการท าเกษตรแบบ
พอเพียงของปราชญ์ชาวบ้าน ที่พบว่า การสร้างอาชีพเสริม
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เพิ่มรายได้ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งมีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน รักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
สร้างสิ่งแวดล้อมใหน้่าอยู่ล้วนน ามาซึง่ความส าเร็จของปราชญ์
ชาวบ้านในปัจจุบัน (ธวัชชัย และคณะ, 2554ค) สอดคล้อง
กับผลวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงกับการอยู่รอดของชุมชนชนบท
ไทย ที่พบว่า การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรและชุมชนอยู่รอดได้ (สมบัติ , 
2545) และผลวิจัยตัวช้ีวัดความสุขของคนไทย ที่พบว่า การมี
กลุ่มที่เข้มแข็ง การเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง การให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุขให้คนใน
ชุมชนได้ (อภิสิทธิ์, 2543) ดังนั้น แนวทางการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละประเดน็ต่างก็มคีวามส าคญั 
จึงควรมีการน าไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สังคมไทยมีการตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนท่ีดพีอ และเพื่อให้การเข้าร่วม
กลุ่มประชาคมอาเซียนในครั้งนี้สรา้งโอกาสที่ดีให้กับเกษตรกร
และคนในสังคมโดยรวม 

ความสอดคล้องดังกล่าว เนื่องเพราะกลุ่มเป้าหมาย
มีพื้นฐานวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นลักษณะของ
สังคมแบบเปิดที่มีการเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
ตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของ
กลุ่มเป้าหมายล้วนเช่ือมโยงกับกระแสภายนอก โดยเฉพาะ
กระแสด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม ยังมีผลการวิจัยที่ช้ีให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรกรรมเชิง
พื้นที ่ในประเด็นการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และการพัฒนาพันธุ์
พืชท้องถิ่นให้มีผลผลิตสูง ทั้งนี้ เครือข่าย ฯ มองว่า ประเด็น
ดังกล่าวจะท าให้ชุมชนและภาคการเกษตรกรรมของไทยมี
ความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้ 
เพราะการเกษตรกรรมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญซึ่งซึมซับอยู่ในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย 

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในประเด็น “พัฒนา
ทักษะการถ่ายทอดความรู้” เพราะจะเช่ือมโยงกับแนวทาง
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในด้านอื่น ๆ เช่น 
ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน การแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างประเทศ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใน
ชุมชน สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 
นอกจากนี้ ประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วย ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน เน้นผลิตอาหารปลอดสารพิษ ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สร้าง
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
น่าอยู่  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และ
พัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่นให้มีผลผลิตสูง ล้วนเป็นแนวทางการ
เตรียมความพร้อมที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น
ทั้งในระดับกลุ่มและชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้การเข้าร่วมกลุ่มประชาคม
อาเซียนในครั้งนีเ้ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนไทยในสังคมวงกว้างได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิ จัยและการ เก็บรวบรวมข้อ มูล
ภาคสนาม คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

1. หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ควรมี
บทบาทในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียนให้แก่เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
เพื่อให้เครือข่าย ฯ น าไปถ่ายทอดสู่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร
เรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ ในแต่ละเครือข่าย ฯ ซึ่งควรมีการ
พัฒนาต่อยอดสู่ศูนย์เรียนรู้ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การ
สื่อสารแนวราบดังกล่าว จะท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละศูนย์
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เข้าใจและมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างเหมาะสมตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนสู่ผู้คนในสังคมวงกว้าง โดยการจัดท าเอกสารที่บุคคล
ทั่วไปสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้ง่าย เช่น แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ คู่มือเรียนรู้ประชาคมอาเซียนฉบับประชาชน
หรือฉบับการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ควรสร้างศูนย์เรียนรู้ประชาคม
อาเซียนในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน รวมถึง พัฒนาตัวแทนคน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนขึ้นมาเป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอด
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ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่บุคคลอื่น ๆ ในหมู่บ้าน
หรือชุมชน ซึ่งจะท าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของคนไทยเข้าถึงและครอบคลุมมากข้ึน 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไป
ใช้ได้ทั้งในระดับกลุ่มและเครือข่ายที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ของ
สังคมไทย ซึ่งจะท าให้เกิดความตื่นตัวและมีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคนไทยที่ดีพอและทั่วถึง 
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ปัจจัยการท าบัญชีท่ีส่งผลต่อการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 

Bookkeeping Factors That Influence The Internal ControlOf The National 
Village And Urban Community FundIn The Area Of Army 2 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการท าบัญชีที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2กลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการผู้ปฏิบัติงานบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการท าบัญชีท่ีส่งผลต่อการควบคุม
ภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ 1. ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การท าบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการควบคุมภายในโดยรวม เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานบัญชีมีความรู้เข้าใจในการ
จัดท าบัญชีเป็นพื้นฐาน และเข้าใจในระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างดี 2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าบัญชี มี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อการควบคุมภายในโดยรวม เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานบัญชีเห็นความส าคัญของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ ซึ่งควรมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการควบคุมภายใน และ 3. ด้าน
การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการควบคุมภายในโดยรวม เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี โดยความรู้ที่ได้สามารถน ามาประยุกต์ในการท างาน เพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภายใน 

 

ABSTRACT 
The study aimed to investigate factors in performing accounting affecting the internal control 

of the village and national urban community funds in the Army Region 2.100 participants were 
selected from the committee performing accounting for the village and national urban community 
funds in the Army Region 2. The research tool was questionnaire. The research statistics consisted of 
frequency, percentage, and multiple regression analysis.The results indicated that factors in performing 
accounting affecting the internal control of the village and national urban community funds the Army 
Region 2 were investigated in three aspects: knowledge and understanding, tools and equipment, and 
the training to develop accounting knowledge for the accountants. Firstly, the knowledge and 
understanding in performing accounting were not related and affected to the internal control because 
the accountants had knowledge and understood in performing basic and internal accounting systems 
very well. Secondly, tools and equipment in performing accounting were related and affected to the 
internal control. Since the accountants understood how the tools and equipment were important, 
they supplied enough tools and equipment and arranged the tools and equipment ready to use 
effectively. They learned that if they did not have enough the tools and equipment, the internal 
control would be affected badly. Thirdly, the training to develop accounting knowledge for the 
accountants was not related and affected to the internal control because the accountants knew how 
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importance of the training was. The knowledge the accountants earned from the training could be 
used for working effectively and productively. This affected to the internal control. 
ค าส าคัญ : ปัจจัยการท าบัญชี, การควบคุมภายใน, กองทุนชุมชนทหารสังกัดกองทัพภาคที ่2 
Key Words :Bookkeeping Factors, Internal Control, Army Region 2 Community Fund. 
*นักศึกษา หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญช ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
**อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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บทน า 
ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท

และชุมชนเมือง  คือการไม่มีทุนและขาดโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุน  เพื่อน ามาพัฒนาอาชีพ  สร้างงาน สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน  รัฐบาลในสมัยนั้น มีเจตนารมณ์ที่
จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้ง
เพื่อให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง (ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544) 

การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
แต่ละกองทุนจะด าเนินการตามระเบียบท่ีสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกันก าหนดขึ้นภายใต้กรอบของระเบี ยบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  โดยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกสรร  
ของสมาชิกท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามระเบียบ ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองดังกล่าว เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเงิน
ของกองทุน ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการ
จัดการแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ความโปร่งใส
ของคณะกรรมการและการควบคุมการบริหารจัดการเงิน
ที่ดีของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งแสดงออกโดยการจัดท า
และน าเสนอตามระบบบัญชีโดยเฉพาะการแสดงรายการ
และฐานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ว่าก้าวหน้าทรงตัว หรือตกต่ าประการใดและจะเป็น
เกราะป้องกันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้เป็นอย่างดี  
ใช้เป็นหลักฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
(ธิดาพร อินชุม, 2554) 

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พบว่าการจัดท า
ระบบบัญชีและการจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อควบคุม
ทางด้านการเงินของกองทุน ยังขาดความชัดเจนและ

ไม่ได้มีการก าหนดรูปแบบที่เป็นแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน  และยังพบจุดอ่อนส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีและระบบการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงิน
และบัญชีที่ไม่รัดกุม  ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน รวมถึงยั งขาดการติดตามตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้ค้างเงินขาด
บัญชีข้ึน  

ผลจากการตรวจสอบดังกล่าวก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านทั้งการ
ปรับปรุงแบบบันทึกรายการทางบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
และคู่มือส าหรับหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับใหม่) ในปี 
พ.ศ. 2551 เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดท าบัญชีและงบ
การเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด เมื่อมีการออกคู่มือฉบับใหม่แล้ว 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มี
การประสานงานกับกรรมการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อจัดการฝึกอบรมบัญชีในรูปแบบใหม่ให้กับพนักงาน
บัญชีกองทุนหมู่บ้านทุกๆ กองทุน แต่ด้วยจ านวนกองทุน
หมู่บ้านที่มีอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 79,000 กองทุน  ทั่ว
ประเทศ  จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการฝึกอบรม ท า
ให้ไม่สามารถฝึกอบรมได้ครบถ้วนในทุกกองทุนหมู่บ้าน
ภายในปี พ.ศ. 2552 (ชัชชญา ภูวปริยาธร, 2553) 

ฝ่ายก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านเน้นการพัฒนาสู่
มาตรฐานด้วยระบบควบคุมภายในและระบบบัญชี
มาตรฐาน แต่กองทุนหมู่บ้านยังไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยฝ่ายกองทุนหมู่บ้านและฝ่าย
ก ากับดูแลไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้าน การขับเคลื่อนงานกองทุนยังคงใช้ระบบ
สั่งการจากบนสู่ล่าง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมี
ความกังวลต่อการจัดการหนี้ค้างช าระที่มีเพิ่มขึ้นมากกว่า
การจัดท าเอกสารและบัญชี สิ่งที่น่าเสียดายอีกประการ
หนึ่งคือ มีกองทุนหมู่บ้านบางแห่งคิดค้นวิธีท าบัญชีที่
เข้าใจง่ายเป็นที่ยอมรับของคนท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
แต่มิได้ถูกน าไปบูรณาการกับระบบบัญชีที่ฝ่ายราชการ
เป็นผู้ก าหนดและยังมีข้อมูลคดีความระหว่างกองทุน
หมู่บ้านกับผู้กู้ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติน าเสนอว่ามีเพียงเล็กน้อยนั้น ในความเป็นจริง
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ปัญหาการไม่ช าระคืนเงินกู้ยังเป็นปัญหาใหญ่ของกองทุน
หมู่บ้านเกือบทุกกองทุน แต่สาเหตุที่กองทุนหมู่บ้านไม่
ด าเนินคดีกับสมาชิกที่ไม่ช าระหนี้เพราะตระหนักดีว่า 
การด าเนินคดีกับผู้กู้เป็นความยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มฟ้องจนถึงการบังคับคดี นอกจากจะท าให้
กองทุนหมู่บ้านเสียค่าใช้จ่ายและคณะกรรมการต้อง
เสียเวลาแล้วยังไม่สามารถบังคับเอาเงินคืนจากลูกหนี้ได้
อีกด้วย (พีระพงษ์ สุดประเสริฐ, 2552) 
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยการ
ท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กับการ
ควบคุมภายในมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการควบคุม
ภายในอันน ามาซึ่งความน่าเชื่อถือทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2  
หรือไม่ อย่างไรโดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดท า
บัญชีให้มีความถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยการท าบัญชีที่ส่งผลต่อการ
ควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีส าคัญในการศึกษาประกอบด้วย 
1 )  ก ารควบคุ มภ าย ในม าตร ฐ าน ขอ ง

คณะกรรมการ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในด้านการ
ควบคุมภายในมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 
ปัจจุบันได้ก าหนดองค์ประกอบหลักของการควบคุม
ภายใน 5 ประการได้แก่ 1)สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม (Control Environment)2) การประเมินความ
เสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities)4) สารสนเทศและการสื่อสารใน
องค์กร (Information and Communication)5) การ

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
(ชริดา แซ่ลี้,2556) 
 2) การจัดท าบัญชีและงบการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดท าบัญชีให้เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551ข้อ 46 ข้อ 
47และข้อ 48ว่าด้วยการจัดท าบัญชีและการตรวจสอบมี
สาระส าคัญ คือ 1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้อง
จัดท าบัญชีของกองทุนบ้านตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ก าหนด และจะท ารายรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้ง
จัดท าสรุปผลการด า เนินงานประจ าปีรายงานต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2) ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองจัดท างบการเงินทุกหกเดือนเพื่อจะได้รับทราบผล
ประกอบการ(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2552) 
  3) องค์ประกอบในการจัดท าบัญชีให้มี
คุณภาพ 1)ความสามารถ (Capability)ได้แก่ ความรู้
ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ และค่านิยม จริยธรรม 
และแนวคิ ดทาง วิ ช า ชีพ  ที่ จ า เ ป็ นต่ อก ารแสด ง
ความสามารถท างาน การแสดงการปฏิบัติงานจริง เป็น
ตัวบ่งช้ีว่าบุคคลหนึ่งมีความสามารถท่ีจะท างานได้อย่างดี
ในที่ท างาน รวมถึงความรู้ในระดับที่น่าพอใจ ทักษะ
เฉพาะด้านและทางการท างาน ทักษะทางการปฏิบัติ 
ความสามารถด้านความรู้ (รวมทั้งวิจารณญาณทาง
วิชาชีพ) และค่านิยม จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ 
2) ความสามารถท างาน (Competence)ได้แก่ การ
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานถึงระดับที่ก าหนดไว้
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมการท า งานจริ ง  หมายถึ ง 
ความสามารถที่ท าหน้าที่หรืองานที่ เกี่ ยวข้องให้ถึง
ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 3 )  ค ว า ม รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ 
(Professional Knowledge)หมายถึง หัวข้อต่างๆ ที่รวม
มาเป็นหัวข้อการเรียนของวิชาบัญชี รวมทั้งสาขาวิชาทาง
ธุรกิจต่างๆ ที่เมื่อมารวมกันแล้วจะเกิดองค์ความรู้ที่
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จ าเป็นต่อนักวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ความรู้ทั่วไปความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และความรู้ ในวิ ชา ชีพบัญชี4)  ทักษะทางวิชา ชีพ 
(Professional Skill) หมายถึง ความสามารถประเภท
ต่างๆ ที่จ า เป็นต่อการน าความรู้ทางวิชาชีพ และ
แนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ รวมท้ัง
ทักษะเฉพาะด้านและทักษะในการท างาน ทักษะองค์กร
และการบริหารธุรกิจ ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะด้านความรู้ต่างๆ และทักษะ
ในการพิจารณาเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะใน
การใช้สติปัญญา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 )ค่ า นิ ย ม  จ ริ ย ธ ร รม  แ ละ แน วคิ ดท า ง วิ ช า ชี พ 
(Professional values, ethics and attitudes) 
หมายถึง ความประพฤติและลักษณะนิสัยทางวิชาชีพที่
บ่งบอกถึงการเป็นนักวิชาชีพบัญชี พฤติกรรมและ
ลักษณะนิสัยเหล่านี้รวมถึงหลักปฏิบัติตน (เช่น หลัก
จริยธรรม) ที่มุ่งเน้นต่อความสามารถในการท างานที่
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม คือ ความเป็นอิสระ ความ
เที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความซื่อสัตย์ 
มารยาททางวิชาชีพ (ความตระหนักในหน้าที่ ความ
เช่ือถือได้) ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (เช่น ความมุ่งมั่น
ต่อการพัฒนาและการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง) 
และความรับผิดชอบต่อสังคม (เช่น การตระหนักและ
ความเอาใจใส่ต่อประโยชน์ของสังคม) 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษาเบื้องต้น
พบว่าการจัดท าบัญชีให้มีคุณภาพนั้นนักบัญชีควรต้อง
พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ ทางด้าน
วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  ทั ก ษ ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
จรรยาบรรณ และทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลถึงการควบคุม
ภายในทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาระบบการ
บริหารความ เสี่ ย ง  แล้วยั ง ช่วย ให้ กรรมการหรื อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่ก ากับดูแล และ

กองทุนหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรมากขึ้น เพื่อใช้ในการ
บริหารของกองทุนให้ เกิดประโยชน์สู งสุดในการ
บริหารงานของกองทุนต่อไปโดยมีความสัมพันธ์ ดังเช่น
งานของธิดาพร อินชุม (2554)ได้ศึกษาปัญหาด้านการ
จัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดท าบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีสาเหตุหลักมาจาก
คณะกรรมการผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู้พื้นฐาน
ด้านการจัดท าบัญชี โดยทางปฏิบัติจะเน้นการจัดท าบัญชี
ตามความเข้าใจและที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ประกอบ
กับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
ทางด้านการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อย่างเพียงพอ ท าให้การจัดท าบัญชีไม่ เป็นไปตาม
มาตรฐานและไม่สามารถน าผลการด าเนินงานในแต่ละปี
มาเปรียบเทียบกันได้ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น 
สรุปได้ว่า การจัดท าบัญชีจะเป็นเครื่องมือในการวัดผล
การด าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ
แต่ละกองทุนจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุน และสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และ สกาวรัตน์ กลายเพท (2554) ได้ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของระบบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านศรีพันต้น อ าเภอเมืองน่านผลการวิจัยพบว่า การ
ควบคุมภายในของระบบบัญชีส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ COSO และพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
ยกเว้นในเรื่องของการเก็บรักษาเงินสดที่ไม่ได้น าฝาก
ธนาคาร เมื่ อสิ้ น วันหรื อน าฝากในวันถัด ไป และ
ผู้รับผิดชอบการท าบัญชีไม่จัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบันและ
จ้างเอกชนเป็นผู้จัดท าผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น
สรุปได้ว่า การควบคุมภายในสามารถใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง แล้วยังช่วยให้
ฝ่ายบริหาร กรรมการหรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลให้กองทุนหมู่บ้านได้มีความรู้ทั้งนี้
งานของธิดาพร อินชุม (2554)ได้ศึกษาปัญหาด้านการ
จัดท าบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน
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และชุมชนเมืองในอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้
ข้อสรุปที่เหมือนว่าปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการ
ท าบัญชี ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าบัญชี และ
ด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี มีความสัมพันธ์
และส่งผลต่อการควบคุมภายใน ที่เป็นเครื่องช่วยให้
กรรมการหรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลท าให้กองทุนหมู่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมากขึ้น เพื่อใช้
ในการบริหารของกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารงานของกองทุนต่อไป 
 
กรอบแนวคิดของการศึกษา  

แนวคิ ดของการควบคุ มภายใน 5  ด้ าน 
ประกอบกับปัจจัยการจัดท าบัญชีการจัดท าบัญชีน ามา
ก าหนดกรอบการศึกษาเพื่อแสดงความสัมพันธ์โดย
ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1)ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าบัญชี 2)เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าบัญชี 
และ 3)การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี  

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง  3) กิจกรรมการควบคุม  
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  5) การติดตามประเมินผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้  คือ กรรมการผู้ปฏิบัติงานบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพ
ภาคที่ 2 รวมทั้งหมด 100 คน 

2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ได้ปรับปรุงจาก ชัชชญา ภูวปริยาธร (2553) และธิดาพร 
อินชุม (2554) ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด โดย
แบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่  1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ

กรรมการผู้ปฏิบัติงานบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่  2 จ านวน 3 ข้อ 
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท างาน โดยแบบสอบถามเป็นแบบ Cheek list 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการท าบัญชีของ
กองทุ น หมู่ บ้ า นและ ชุมชน เ มื อ ง จ า น วน  15ข้ อ 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการท าบัญชี 
จ านวน 5 ข้อ ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า
บัญชีจ านวน 5 ข้อ ปัจจัยด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ด้านบัญชี จ านวน 5ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จ านวน 25 
ข้อ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมของการควบคุมจ านวน 
5 ข้อ การประเมินความเสี่ยง จ านวน 5 ข้อ กิจกรรมการ
ควบคุม จ านวน 5 ข้อ  สารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 5 ข้อ  และการติดตามประเมินผล จ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยเป็น
ค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถระบุ
ถึงปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ 

3) การรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีการ
ประกอบด้วย 1) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารเพื่อเตรียมน าส่งทางไปรษณีย์2) ขอหนังสือ
จากคณะบัญชีมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยแนบ
พร้อมกับแบบสอบถาม ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพ
ภาคที่ 2 ตอบแบบสอบถาม3) ส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ ให้กับกลุ่มตัวอย่างกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ตอบ
แบบสอบถาม  โดยแนบซองจดหมายตอบกลั บ
แบบสอบถาม4) น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของค าตอบ  

4) การวิ เคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่ ว ไปของ
กรรมการผู้ปฏิบัติงานบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 วิเคราะห์โดยการ
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แจกความถี่ (Frequency) และหาค่ าร้อยละ 
(Percentage)  น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
การวิเคราะห์ความคิดเหน็ของกรรมการผู้ปฏบิัติงานบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพ
ภาคที่ 2 วิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และน าเสนอ
ในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายโดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ส่วนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งตั วแปร ใ ช้การท า เมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) พร้อมหาค่าความ
ทนทาน (Tolerance) และค่า VIF ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานจะใช้การวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ 
(Multiple regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ  30 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 42 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
65 ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
65โดยผลการศึกษาพบว่า กรรมการผู้ปฏิบัติงานบัญชี มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดท าบัญชีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี มีระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ด้านบัญชี และปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท า
บัญชี ตามล าดับและปัจจัยการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกิจกรรมการควบคุมด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการติดตามประเมินผล  
และสภาพแวดล้อมของการควบคุม อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ ดังนั้น 

ปัจจัยการจัดท าบัญชีที่ส่งผลต่อการควบคุม
ภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัด
กองทัพภาคที่ 2และเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจในการท าบัญชี (Ku) ไม่มี

ความสัมพันธ์และส่งต่อการการควบคุมภายในของ
กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ โดยรวม 
(Inc)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับp>0.05 ในขณะที่
ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าบัญชี (Mc) 
และปัจจัยด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี (Tr) 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยรวม (Inc) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับp<0.05 และจากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจใน
การท าบัญช ี(Ku)ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ท าบัญชี(Mc) และปัจจัยด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ด้านบัญชี (Tr) ที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 
สามารถร่วมกันท านายการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สังกัดกองทัพภาคที่ 2 
ได้ร้อยละ 74.30สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
Inc = 0.902 + 0.358(Mc) + 0.473 (Tr) 
โดยที่ Inc แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
   ควบคุมภายในโดยรวม 
Ku แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความรู้ 
  ความเข้าใจในการท าบัญชี 
Mc แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านเครื่องมือ 
  และอุปกรณ์ในการท าบัญชี 
Tr แทน  ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการ 

   ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี 
 
อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจในการท าบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อ
การควบคุมภายใน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติการไม่สนับสนุนสมมติฐานการศึกษา แสดงให้
เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติมีความรู้ เข้าใจในการจัดท าบัญชีเป็น
พื้นฐาน และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถจัดท า
บัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้อง จึงไม่ส่งผลต่อการ
ควบคุมภายในโดยรวม ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของธราภรณ์ กิจประเสริฐ (2543) ที่ศึกษาความพึงพอใจ
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ของพนักงานต่อระบบข้อมูลลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความไม่เข้าใจและ
การขาดความรู้ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดข้อบกพร่องผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

ปัจจัยด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าบัญชี 
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการควบคุมภายใน ของ
กองทุนหมู่ บ้ านและ ชุมชนเมื อง  แสดงให้ เห็นว่ า
ผู้ปฏิบัติงานบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ให้ความส าคัญเกี่ยวเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การท าบัญช ีซึ่งควรมีปริมาณที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งผู้ใช้ควรมีความรู้ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี  โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อการควบคุมภายในโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชญานิษฐ์  อรุณสิทธิ์ (2551) ได้ศึกษาผล
ของการด า เนินงานตามระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงานในการวางระบบมาตรฐานควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ .ศ. 2554ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง  พบว่า 
ประสบความส าเร็จในระดับสูงโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าปางสามารถการจัดท ารายงาน
ทางการเงินได้ถูกต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานตาม
ระบบควบคุมภายในประจ าปีมีการจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่ เช่นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการควบคุมภายใน ของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า 
ผู้ปฏิบัติงานบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติให้ความส าคัญต่อการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ด้านบัญชี ซึ่งควรมีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  และ
ผู้ปฏิบัติงานควรเข้าร่วมเพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์
ในการจัดท าบัญชี โดยปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์และ
ส่งผลต่อการควบคุมภายในโดยรวมซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของธัญญกิจ ทรัพย์ประสม (2547) ได้ศึกษา
กา รประ เ มิ นผลกา รควบคุ มภ าย ในของ  COSO 
กรณีศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคเหนือ ส่วนเงินตรา ผลการศึกษา พบว่า การเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในแตกต่างกันในแต่ละต าแหน่งหน้าที่ 
ท าให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ควบคุมภายในแตกต่างกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ควบคุมภายใน คือการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านบัญชี 
ควรมีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ในการอบรมผู้ปฏิบัติงานควรเข้าร่วมทุกครั้ง เพื่อน าเอา
ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการท าบัญชี กองทุนควร
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้
เพียงพอ น าระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้การท าบัญชี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทางด้าน
บัญชีมีความรู้ เข้าใจในการจัดท าบัญชีเป็นพื้นฐาน 
สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสบการณ์ในการท างานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เพราะกรรมการของกองทุนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งสามารถที่จะ
น าเอาความรู้ที่จากการศึกษา สร้างความน่าเช่ือถือ
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สังกัดกองทัพภาคที่ 2 สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีให้มีความ
ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐานมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไป
ใช้งาน 

 กองทุนควรจัดโครงการฝึกอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานบัญชีที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท างบการเงินและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของกองทุน     เพ่ือการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง และควรจัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ เพียงพอ น าระบบ
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สารสนเทศมาใช้เพื่อให้การท าบัญชีมีความรวดเร็วแลมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะน าส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

การศึกษานี้ท าการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ เฉพาะ และพิจารณาปัจจัยส าคัญตามกรอบ
การศึกษาเท่านั้น หากต้องการน าข้อมูลไปใช้ในการ
ก าหนดแนวทางเชิงนโยบายควรมีการศึกษา  ข้อมูลรอบ
ด้าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับข้อมูลเชิง
ปริมาณของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและท าให้สามารถทราบถึงปัญหาที่ควร
ปรับปรุงได้ตรงจุดมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างให้มีความ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี สังกัดกองทัพภาค
ที่ 2 เท่านั้นและควรใช้ปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการ
ควบคุมภายในเพื่อน ามาประเมินประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 
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ความสัมพันธ์ของการให้บริการสาธารณะกับงบประมาณจังหวัด 
The Relationship between Public Services and Provincial Budget 

 

สุพิชชา สุขพวง (Supitcha Sukpuang)* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความทั่วถึงและความแตกต่างของการจัดสรรบริการสาธารณะใน
ระดับจังหวัดในประเทศไทย มีหน่วยการวิเคราะหใ์นระดับจังหวัด โดยการเก็บข้อมูลการได้รบับริการสาธารณะรายจังหวัดทุก 2 
ปี จาก 2552-2556 และจัดท าเป็นดัชนีการได้รับบริการสาธารณะโดยประยุกต์จากการท าดัชนีพัฒนาคน (Human 
Development Index) จัดท าโดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในภาพรวมทั้งประเทศจากปี 2552 ถึง 2556 
การได้รับบริการสาธารณะของคนไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.17 เป็นร้อยละ 66.77 โดยพิจารณาในระดบัภาค พบว่าภาคกลางมี
การเข้าถึงบริการสาธารณะมากที่สุด ตามมาด้วยภาคเหนือ ภาคใต้และภาคอีสาน ตามล าดับ และจากการศึกษาดัชนีย่อยทั้ง 4 
ด้าน พบว่าภาคกลางมีดัชนีย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าทุกภาค ส่วนภาคอีสานมีดัชนีย่อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยสูงกว่าทุกภาค ด้านการจัดสรรทรัพยากรทั้งงบประมาณต่อ
หัวและข้าราชการ พบว่า ภาคอีสานมีงบประมาณต่อหัวน้อยที่สุด ในขณะที่สัดส่วนประชาชนต่อข้าราชการมากที่สุดในขณะที่
การได้รับบริการสาธารณะมีความทั่วถึงน้อยที่สุด ดังนั้นการได้รับบริการสาธารณะของประชาชนและการจัดสรรทรัพยากรจึงมี
ผลไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to analyze the spatial distribution of public services and 
Provincial budget. A unit of analysis in this study is a provincial level. This study is based on secondary 
data and panel data from 75 provinces from 2009-2013 with gaps every 1 year. First, create an index 
that represent public services have been applied from Human Development Index-HDI by United 
Nations Development Programme. Public services index increased from 62.17 percent to 66.77 percent 
from 2009-2013 but addressing regional disparities in access to public services by Central Northern 
Southern and North-eastern respectively.  From four sectors of Public Services Index found that 
Infrastructure, Quality of life and Environment sectors are highest in Central and the community 
organization and peace keeping sector is highest in North-eastern. Finally, studying resource allocation; 
budget per capita and public servant found that resource allocation and public services move in the 
same direction. 

 
ค าส าคัญ : บริการสาธารณะ, งบประมาณจังหวัด 
Key Words: Public services, Provincial Budget 
*นักศึกษา หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 

การใช้จ่ายภาครัฐเป็นเครื่องมือทางการคลังเพื่อ
ก่อให้เกิดการสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานของ
ประชาชนและสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม (Musgrave and 
Musgrave, 1989) ประกอบกับการแทรกแซงของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจตามแนวคิดว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ (welfare economics) ท าหน้าที่ในการสร้าง
สวัสดิการสังคม โดยการกระจายทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี มีสินค้าและ
บริการส าหรับบริโภคได้อย่างเพียงพอ (Rosen, 2002) 
บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งรัฐมี
หน้ าที่ ต้ องจั ดท าขึ้น เพื่ อสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยส่วนรวม เป็นการให้บริการแก่ประชาชน
หรือการด าเนินการอื่นเพื่อสนองความต้องการของ
ประชาชน (นันทวัฒน์, 2544) ดังนั้นเมื่อส่วนต่างๆของ
ระบบเศรษฐกิจต่างมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน การ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็จะส่งผล
กระทบถึงการจัดสรรทรัพยากรในทุกๆส่วนในระบบ
เศรษฐกิจ จึงมีค าถามเกิดขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นน้ันเป็นผลให้
สวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นหรือลดลง (นราทิพย์, 2548) 
การศึกษาตัวช้ีวัดของประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้
รัฐบาลกลางมีข้อมูลที่จะน าไปจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิผล (Carrington and 
et al.,1997) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 มาตรา 78 ก าหนดว่า “รัฐต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง 
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนา
จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นั้น” ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายโครงสร้างการบริหารราชการโดย

การกระจายอ านาจสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
วัตถุประสงค์หนึ่ งที่ส าคัญ คือ เพื่อส่งเสริมความมี
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและเพิ่มการเข้าถึงบริการ
สาธารณะของประชาชนมากยิ่งขึ้น และจะช่วยบรรเทา
ปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างท้องถิ่น จากประเด็น
การศึกษาวิเคราะห์ของธนาคารโลกส านักงานประเทศไทย 
พบว่า การที่จะท าให้บริการสาธารณะมีความเท่าเทียมและ
มีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น 
มีดังนี้ 1) ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
โดยเพิ่มความเท่าเทียมในการโอนเงินงบประมาณระหว่าง
หน่วยงานและทบทวนนโยบายรายจ่ายเพื่อให้บริการ
สาธารณะในพื้นที่ที่มีปัญหา ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 2) 
ปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและ
ท้องถิ่น ให้บทบาทในแต่ละระดับมีขอบเขตท่ีชัดเจน 3) 
ปรับมาตรฐานการควบคุมดูแลและประเมินการท างานของ
การให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารการเงินการ
คลังสาธารณะ 

ด้านการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบันค านึงถึงมิติ
พื้นที่  (area) ท าให้การบริหารงานในระดับจังหวัด
สามารถมุ่งพัฒนาจังหวัดและน านโยบายหรือภารกิจของ
รัฐบาลมาปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในจังวัด ซึ่งในอดีต งบประมาณจังหวัดเป็น
ส่วนหน่ึงในวงเงินงบประมาณของกระทรวงต่างๆ โดยทุก
กระทรวงหรือบางกระทรวงจะตั้งงบประมาณให้แ ก่
จังหวัดหนึ่งๆ เพื่อใช้จ่าย ดังน้ัน การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายในระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ต้อง
ค านึงถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการ และค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
เช่นเดียวกับการพิจารณาในระดับชาติ ระดับกระทรวง
และระดับกรม ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2552 ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัด โดยมี
หลักเกณฑ์ คือ ร้อยละ 50 ของงบประมาณจังหวัด
ทั้งหมด จัดสรรให้เท่ากันทุกจังหวัด ที่เหลือร้อยละ 10 
จัดสรรตามจ านวนประชากร ร้อยละ 5 จัดสรรตาม GPP 
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด : Gross Provincial 
Products) และอีกร้อยละ 35 จัดสรรแบบผกผันกับ
รายได้ต่อครัวเรือนของจังหวัด 
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ดังนั้นจึงเกิดเป็นค าถามงานวิจัยว่า การได้รับบริการ
สาธารณะของประชาชนในระดับจังหวัดนั้น มีความ
แตกต่ างกันอย่ างไร และเมื่ อน ามาเปรี ยบเทียบดู
ความสัมพันธ์กับทรัพยากร  นั่นคือ งบประมาณ และ
ก าลังคน จะมีผลไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ่

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความทั่วถึงและความแตกต่าง
ของการจัดสรรบริการสาธารณะในระดับจังหวัดในประเทศ
ไทยและเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณและ
บุคลากร 
ขอบเขตงานวิจัย  

1. หน่วยวิเคราะห์ระดับจังหวัด (Unit of 
Analysis: provincial level) คือ หน่วยงานของรัฐทั้งหมด
ในจังหวัดนั้นๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจใน
การจัดบริการสาธารณะที่ครอบคลุมจังหวัดนั้นๆ รวม 75 
จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานครและบึงกาฬ (เนื่องจาก
วิเคราะห์ปี 2552 และ 2554 ซึ่งจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งในปี 
2554) 

2. ขอบเขตเวลาในการศึกษา คือ ปี 2552 2554 
และ 2556 เพื่อให้มีช่องว่างเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ได้ดียิ่งขึ้น และอีกทั้งเพราะข้อจ ากัดของข้อมูล เช่น 
รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช .2ค) กรม
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดท าขึ้นทุก 2 ปี เป็น
ต้น 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงความแตกต่างของการ
ได้รับบริการสาธารณะในระดับจังหวัดของประเทศไทย โดย
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

 
1. บริการสาธารณะของประชาชนในแต่ละจังหวัด 

การศึกษาภาพรวมของบริการสาธารณะในแต่ละ
จังหวัดว่าสามารถจัดได้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดหรือไม่ 
โดยจะจัดท าเป็นดัชนี โดยประยุกต์จากดัชนีการพัฒนา
คน (Human Development Index-HDI) และดัชนี

ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index–
HAI) ซึ่ งจัดท า โดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ UNDP เพื่อประเมินความก้าวหน้า
ของการพัฒนาคนใน 8 มิติ การใช้ตัวช้ีวัดค านวณดัชนี มี
สูตรการค านวณคะแนนแต่ละจังหวัด ดังนี ้
 

ค่าตัวช้ีวัด ค่าต่ าสุด
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด

 

 
ทั้งนี้จะก าหนดค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดส าหรับแต่ละตัวช้ีวัด 
ในที่น้ีก าหนดไว้ให้ต่ ากว่าค่าข้อมูลต่ าสุดร้อยละ 25 และ
สูงกว่าค่าข้อมูลสูงสุดร้อยละ 25 (แต่ไม่ต่ ากว่า 0 หรือสูง
กว่าร้อยละ 100) เพื่อให้ครอบคลุมค่าข้อมูลในอนาคตที่
อาจต่ าหรือสูงกว่าข้อมูลชุดปัจจุบัน ตัวช้ีวัดบางตัว เช่น 
ร้อยละครัวเรือนที่ถูกรบกวนจากมลพิษ  ร้อยละ
ประชาชนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต มีผลลบกับการได้รับ
บริการสาธารณะ จึงใช้ค่า 1- คะแนนตัวช้ีวัด เพื่อแสดง
ระดับการพัฒนาในการค านวณ ข้อมูลทั้ง 75 จังหวัดจะมี
ค่าคะแนนแตกต่างกันได้ถึง 75 จุด ในระหว่างช่วงค่า
ต่ าสุดและสูงสุด โดยไม่มีการจัดการกับคะแนนที่มีค่าสูง
หรือต่ าเป็นพิเศษ ฉะนั้น ผลการพัฒนาท่ีดีเยี่ยมในตัวช้ีวัด
หนึ่งจึงอาจถูกหักล้างด้วยผลการพัฒนาที่ต่ ามากในอีก
ตัวช้ีวัดหนึ่ง ในการค านวณ ไม่มีการถ่วงน้ าหนักทั้งใน
ระดับดัชนีย่อยและดัชนีรวม  

 
การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลทางทุติยภูมิ  ซึ่ งใช้ข้อมูล

ตัวช้ีวัดจาก  
1) รายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2

ค) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
2) ข้อมูลสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

(SES: socio-economic status) 
3) กรมสุขภาพจิต 
4) กรมควบคุมมลพิษ 
5) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ผู้วิจัยได้แบ่งด้านจากภารกิจของจงัหวัด แบ่งออกได้เป็น 
4 ด้าน ดังน้ี 
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(1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- น้ าใช้ (water_supply) คือ ร้อยละครัวเรือน

ที่มีระบบท่อน้ าประปา 
- ถนน (road) คือ ร้อยละของหมูบ่้านท่ีมีถนน

เส้นทางหลักของหมู่บ้านใช้งานไดต้ลอดป ี
 

(2)  ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

- การได้รบัการคุม้ครองทางสังคม (Social 
protection) คือ สัดส่วนคนท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปขึ้นไป 
คนพิการและเด็กก าพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน ที่ไม
ไดรับการดูแลจากครอบครัว คนในชุมชนสวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการภาครัฐ/เอกชน และอืน่ๆ (ใช้ 1-ตัวแปรเพื่อ
แสดงผลด้านบวก) 

- ยาเสพติด (narcotic) คือ ร้อยละหมู่บ้านที่
ปลอดจากยาเสพติด  

- การเรียนรู้โดยชุมชน (learning) คือ ร้อยละ
หมู่บ้านที่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรูชุมชน 
หมายถึง ศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรตูลอด
ชีวิตส าหรับ ประชาชนโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการ 
ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน (participation) คือ 
ร้อยละครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ประโยชน ของชุมชนหรือท้องถิ่น  

 
(3) ด้านคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 3 มิติ คือ 

มิติด้านสุขภาพ 
- ประกันสุขภาพ (health_insur) คือ ร้อยละ

ประชากรที่มีบัตรประกันสุขภาพ (ประกันสังคม ประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ประกันเอกชน ฯลฯ) เก็บรวบรวมจาก
ข้อมูล SES 

- สุขภาพจิต (mental) คือ ร้อยละประชากรที่มี
สุขภาพจิตดี ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต 

- การป้องกันโรคติดต่อ (diseases) คือ ร้อยละ
ของหมู่บ้านที่มีการป้องกันโรคติดต่อ ใช้ข้อมูล กชช.2ค 
มิติด้านการศึกษา 

- การได้รับการศึกษา (educ) คือ ร้อยละของเด็ก
อายุ 6-16 ซึ่งคือปีท่ีเด็กอยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)  

- การเรียนต่อของประชาชน (edu_rate) คือ 
อัตราการเรียนต่อของประชาชน  
มิติด้านการท างาน 

- การมีงานท า (employed) คือ สัดส่วนการมี
งานท าของประชากรอายุ 15-60 ปี  

- ความปลอดภัยในการท างาน (safety) คืออัตรา
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการ
ท างาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นตาม ลักษณะหรือสภาพของ
งาน หรือเนื่องจากการท างานให้กับนายจ้างในสถาน
ประกอบการ (ใช้ 1-ตัวแปรเพื่อนแสดงผลด้านบวก)  

 
(4) ด้านการจดัการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การก าจัดขยะ (garbage) คือ ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีได้รับบริการจากรัฐในการก าจัดขยะ 

- คุณภาพน้ า (q_water) คุณภาพน้ าท่ี 
เหมาะสมดี  หมายถึง ไม มีกลิ่นและสีผิดปกติจาก
ธรรมชาติ มีสัตว์น้ าอาศัยอยูไ่ดตามธรรมชาติไมเป็นแหล่ง
รองรับของเสีย เช่น ขยะหรือน้ าทิ้งจากบ้านเรือน หรือ
สถานประกอบการใด ๆ  

- คุณภาพดิน (q_soil)  
* หมายเหตุ ทุกหน่วยของตัวช้ีวัดมีค่าเป็นร้อยละ 

2. การวิเคราะห์งบประมาณจังหวัดและบุคลากร 
เปรียบเทียบงบประมาณจังหวัดและบุคลากร โดยได้

รวมงบประมาณจากส่วนกลางและงบประมาณส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และใช้ข้อมูลข้าราชการเป็น
ตัวแทนบุคลากรจังหวัด โดยรวบรวมข้าราชการทั้ง
ส่วนกลางของจังหวัดและส่วนท้องถิ่น จากฐานข้อมูล
ก าลังคนภาครัฐ (Government Manpower 
Information System: GMIS) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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ผลการวิจัย 
1. การไดร้ับบริการสาธารณะของประชาชนใน

ภาพรวมระดับจังหวดั ภาค และประเทศ โดยจัดท า
ออกมาเป็นดัชนี ไดผ้ลดังนี้ 

จากกตารางที่ 1 ภาพรวมของการได้รับบริการ
สาธารณะทั้งประเทศในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 62.17 
แต่ลดลงเป็นร้อยละ 61.36 ในปี 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 66.77 ในปี 2556 โดยรวมแล้วการเข้าถึงการ
ให้บริการสาธารณะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณา
ลงไปในระดับภาคพบว่าการได้รับบริการสาธารณะของ
คนภาคกลางมากที่สุด ตามมาด้วยภาคเหนือ ภาคใต้และ
ภาคอีสาน ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 ดัชนีการได้รับบริการสาธารณะ  
 

ภาค/ปี 2552 2554 2556 
ภาคกลาง 0.6389 0.6462 0.6942 
ภาคเหนือ 0.6171 0.6048 0.6588 
ภาคอีสาน 0.6242 0.6007 0.6497 
ภาคใต ้ 0.5926 0.5882 0.6556 
รวมทั้งประเทศ  0.6217  0.6136  0.6677 

 
จากรูปท่ี 1 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการได้รับบริการ

สาธารณะโดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยทั้งประเทศ พบว่ามีเพียงภาค
กลางที่อยู่เหนือคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ จังหวัดที่มีการ
จัดบริการสาธารณะได้ทั่ วถึงมากที่สุด คือ สิงห์บุ รี 
สมุทรสงคราม อ่างทอง แพร่ นนทบุรี นครปฐม ชุมพร 
ชัยนาท อ านาจเจริญและปทุมธานี ตามล าดับ 

 

 

 

 
 
รูปที่ 1 ดัชนีการไดร้ับบริการสาธารณะ รายภาค 

ตารางที่ 2 10 จังหวัดทีด่สีุดและด้อยที่สุดในการไดร้ับ
บริการสาธารณะ 
 

การเข้าถึงบริการสาธารณะในปี 2556 
10 จังหวัดที่ดีที่สดุ 10 จังหวัดที่ด้อยที่สดุ 

สิงห์บุร ี พิษณุโลก  
สมุทรสงคราม อุบลราชธานี  

อ่างทอง นครราชสมีา  
แพร่ แม่ฮ่องสอน  

นนทบุรี ตาก  
นครปฐม อุดรธาน ี
ชุมพร นครศรีธรรมราช 
ชัยนาท สุรินทร ์

อ านาจเจรญิ สุราษฎ์ธาน ี
ปทุมธานี หนองคาย 

 
ในรูปที่ 2 เสนอถึงดัชนีการได้รับบริการสาธารณะใน

ปี 2556 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพ
ชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและสิ่งแวดล้อม โดยเรียงตามภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ ตามล าดับ ดังน้ี 

- ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดัชนีย่อย คือ 0.7225, 
0.6332, 0.5634 และ 0.6993 

- ในด้านคุณภาพชีวิต มีดัชนีย่อย คือ 0.6759, 
0.6399, 0.6573 และ 0.6615 

- ในด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย มีดัชนีย่อย คือ 0.6864, 0.7325, 
0.7551 และ 0.6516 

- ในด้ านสิ่ งแวดล้อม มีดัชนีย่อย คือ 0.6919, 
0.6296, 0.6230 และ 0.6101 

พบว่าภาคกลางมีดัชนีย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าทุกภาค ส่วนภาค
อีสานมีดัชนีย่อยด้านสังคมสูงที่สุด  
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รูปที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีย่อยการได้รับบริการสาธารณะ          
รายภาค ปี 2556 

 
จากตารางที่ 3 ดัชนีย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ตัวช้ีวัด คือ ระบบน้ าประปาและถนนสายหลักของ
หมู่บ้านที่สามารถใช้งานได้ดีตลอดทั้งปี พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากปี 2552 ไป 2556 โดย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.13 เป็นร้อยละ 65.46 ในปี 2556 
เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงระดับภาคพบว่าบริการสาธารณะ
เข้ าถึงคนภาคกลางมากที่ สุด  ตามมาด้ วยภาคใต้ 
ภาค เห นือและภาคอีสาน ตามล าดับ ในปี  2556 
ภาคเหนือและภาคอีสานมีดัชนีย่อยด้านโครงสร้าง
พื้นฐานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 
 
ตารางที่ 3 ดัชนีย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ดัชนีย่อยด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

ภาค/ปี 2552 2554 2556 
ภาคกลาง 0.5391 0.5484 0.7225 
ภาคเหนือ 0.5092 0.4868 0.6333 
ภาคอีสาน 0.4868 0.4740 0.5634 
ภาคใต ้ 0.4303 0.4398 0.6993 
รวมทั้งประเทศ 0.4913 0.4872 0.6546 

 
ดัชนีย่อยด้านคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ 

1) ด้านสาธารณสุข มีตัวช้ีวัดคือ การเข้าถึงระบบประกัน
สุขภาพ สุขภาพจิตของประชาชนและการป้องกัน
โรคติดต่อ 2) มิติด้านการศึกษา มีตัวช้ีวัด คือ การเข้าถึง
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอัตราการเรียนต่อของ

ประชาชน 3) มิติด้านอาชีพ มีตัวช้ีวัด คือ การมีงานท า
และความปลอด ภั ย ในการท า ง าน  พบว่ า มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจากปี 2552 ไป 2556 โดย
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.13 เป็นร้อยละ 65.46 ในปี 2556 
เมื่อพิจารณาเข้าไปถึงระดับภาคพบว่าบริการสาธารณะ
เข้ าถึงคนภาคกลางมากที่ สุด  ตามมาด้ วยภาคใต้ 
ภาคเหนือและภาคอีสาน ตามล าดับ  และเมื่อ
เปรียบเทียบในแต่ละมิติ  พบว่าภาคกลางมีคะแนน
ตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุขและด้านการท างานมากกว่าภาค
อื่น ในขณะที่ภาคเหนือมีคะแนนตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุข
และด้านการศึกษาน้อยกว่าภาคอื่น ดังรูปที่ 3 
 
ตารางที่ 4 ดัชนีย่อยด้านคุณภาพชีวิต 
ดัชนีย่อยด้านคณุภาพชีวิต 

ภาค/ปี 2552 2554 2556 
ภาคกลาง 0.8023 0.7550 0.6759 
ภาคเหนือ 0.7841 0.7316 0.6399 
ภาคอีสาน 0.8104 0.7642 0.6573 
ภาคใต ้ 0.8121 0.7503 0.6615 
รวมทั้งประเทศ 0.8022 0.7503 0.6587 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีย่อยด้านคุณภาพชีวิตใน  
3 มิติ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและ
ด้านการท างาน 
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ดัชนีย่อยด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีตัวช้ีวัด คือ การได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม ร้อยละหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพ-
ติด การเรียนรู้โดยชุมชน และการมีส่วนร่วม การแสดง
ความคิดเห็นของคนในชุมชน พบว่าในระดับประเทศมี
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.96, 67.95 และ 70.64 
ในปี 2552, 2554 และ 2556 ตามล าดับ แต่เมื่อ
พิจารณาลงไปในระดับภาค พบว่าดัชนีด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของภาคอีสานมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ 
ภาคใต้และภาคกลางตามล าดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่
ละภาค ดัชนีนี้จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี แต่ภาคกลางมี
การลดลงในปี 2556 

 
ตารางที่ 5 ดัชนีย่อยด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ดัชนีย่อยด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ภาค/ปี 2552 2554 2556 
ภาคกลาง 0.6308 0.6956 0.6864 
ภาคเหนือ 0.6693 0.7117 0.7325 
ภาคอีสาน 0.7091 0.7221 0.7551 
ภาคใต ้ 0.5492 0.5888 0.6516 
รวมทั้งประเทศ 0.6396 0.6795 0.7064 

 
ดัชนีย่อยด้านสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัด คือ การก าจัด

ขยะอย่างถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นร้อยละครัวเรือนที่ได้รับ
บริการก าจัดขยะจากภาครัฐ คุณภาพของดินและ
คุณภาพของน้ า พบว่าในระดับประเทศมีสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 53.96 ในปี 2552 เป็น 60.86 ในปี 2556 
แต่เมื่อพิจารณาลงไปในระดับภาค พบว่าดัชนีด้าน
สิ่งแวดล้อมของภาคกลางมีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ 
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางที่ 6 ดัชนีย่อยด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ดัชนีย่อยด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาค/ปี 2552 2554 2556 
ภาคกลาง 0.5834 0.5860 0.6919 
ภาคเหนือ 0.5057 0.4890 0.6296 
ภาคอีสาน 0.4905 0.4424 0.6230 
ภาคใต ้ 0.5788 0.5738 0.6101 
รวมทั้งประเทศ 0.5396 0.5228 0.6386 

 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในการจัดสรร

ทรัพยากร  
เปรียบเทียบการให้บริการสาธารณะกับทรพัยากร 

ในปี 2556 ภาคใต้มีงบประมาณจังหวัดต่อหัวเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 14,785 บาท รองลงมา คือ ภาคกลาง 14,297 
บาท ภาคเหนือ 13,707 บาทและภาคอีสาน 11,216 
บาท ในขณะที่งบประมาณจังหวัดต่อหัวเฉลี่ยของทั้ง
ประเทศ คือ 13,474 บาท ในขณะเดียวกันเมื่อดู
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดซึ่งใช้ข้าราชการในแต่ละ
จังหวัดทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทน พบว่า
ภาคอีสานมีสัดส่วนประชาชนต่อบุคลากรมากที่สุดนั่นคือ 
บุคลากร 1 คนต่อประชาชน 58 รองลงมาคือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือและภาคใต้ โดยมีสัดส่วนประชาชนต่อบุคลากร 
54 คน 52 คนและ 48 คน ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบดัชนีการบริการสาธารณะ 
งบประมาณต่อหัวและสดัส่วนประชาชนต่อบุคลากร ในปี 
2552-2556 
 
ภาค  ตัวแปร  2552 2554 2556 

กลาง 
บริการสาธารณะ(index) 0.6389 0.6462 0.6942 
งบประมาณ/หัว(บาท) 9,426  11,408  14,297  

ประชาชน/บุคลากร(คน) 59 53 54 

เหนือ 
บริการสาธารณะ(index) 0.6171 0.6048 0.6588 
งบประมาณ/หัว(บาท) 8,708  10,629  13,707  

ประชาชน/บุคลากร(คน) 48 49 52 

อีสาน 
บริการสาธารณะ(index) 0.6242 0.6007 0.6497 
งบประมาณ/หัว(บาท) 6,681  8,238  11,216  

ประชาชน/บุคลากร(คน) 67 57 58 
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ใต้ 
บริการสาธารณะ(index) 0.5926 0.5882 0.6556 
งบประมาณ/หัว(บาท) 9,647  11,500  14,785  

ประชาชน/บุคลากร(คน) 45 48 48 

รวม 
บริการสาธารณะ(index) 0.6217  0.6136  0.6677  
งบประมาณ/หัว(บาท) 8,608  10,419  13,474  

ประชาชน/บุคลากร(คน) 56 52 53 
 
ที่มา: จากการค านวณของผู้วิจัย 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ดัชนีการได้รับบริการสาธารณะโดยประยุกต์วิธี
การศึกษาจากดัชนี HDI และ HAI พบว่าดัชนีได้รับ
บริการสาธารณะของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก 0.6217 ในปี 
2552 เป็น 0.6677 ในปี 2556 นั่นหมายความว่า 
ประชาชนในประเทศเข้าถึงบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก
ร้อย 62.17 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 66.67 ในปี 2556 
และเมื่อพิจารณาในระดับภาค พบว่าภาคกลางมีการ
เข้าถึงบริการสาธารณะมากที่สุด ตามมาด้วยภาคเหนือ 
ภาคใต้และภาคอีสาน ตามล าดับ และจากการศึกษาดัชนี
ย่อยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต 
การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสิ่งแวดลอ้ม พบว่าภาคกลางมีดัชนีย่อยด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสูงกว่าทุก
ภาค ส่วนภาคอีสานมีดัชนีย่อยด้านสังคมสูงที่สุด เมื่อ
พิจารณาจากงบประมาณต่อหัวและทรัพยากรบุคคลใน
แต่ละภาคพบว่าภาคอีสานมีงบประมาณต่อหัวน้อยที่สุด 
ในขณะทีส่ัดส่วนประชาชนต่อบุคลากรมากที่สุด  

จากการผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าในภาพรวมของ
ประเทศไทย ประชาชนมีอัตราการเข้าถึงบริการที่เพิ่มมาก
ขึ้นแม้ว่าในปี 2554 จะมีอัตราการได้รับบริการสาธารณะ
ลดลงทั้งภาพรวมในระดับประเทศและระดับภาค ทั้งนี้
อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
อาทิเช่น เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 50 ปี น้ าท่วม
พื้นที่กว่าสองในสามของประเทศ ประชากรได้รับผลกระทบ 
16.2 ล้านคน โดยเฉพาะจังหวัดในภาคกลาง สร้างความ
เสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่ม 
เหตุการณ์ด้านการเมือง เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงความ

ทั่วถึงของการได้รับบริการสาธารณะที่ยังมีความไม่ทั่วถึงทั้ง
ประเทศ นั่นคือ ในปี 2556 ยังมีประชาชนอีกกว่าร้อยละ 
33.33 ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ และจาก
หลักเกณฑ์การจัดบริการสาธารณะ ท่ีต้องมีทั้งความเสมอ
ภาค ความต่อเนื่องและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัย
หลักที่จะจัดท าคือ งบประมาณและบุคลากร ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากงบประมาณต่อหัวและทรัพยากรบุคคลในแต่
ละภาคพบว่าภาคอีสานมีงบประมาณต่อหัวน้อยที่สุด 
ในขณะที่สัดส่วนประชาชนต่อบุคลากรมากท่ีสุด ในขณะ
ความทั่วถึงของได้รับการได้รบับรกิารสาธารณะน้อยกว่าทุก
ภาค ซึ่งเป็นผลไปในทิศทางเดียว 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษานี้ สามารถใช้ข้อมูลขั้นแรกที่แต่

ละจังหวัดจะน าไปวิเคราะห์และจัดบริการสาธารณะใน
แต่ละด้านให้ทั่วถึงประชาชนท้ังจังหวัดได้ 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะศึกษาวิเคราะห์
เจาะจงไปในแต่ละด้าน เปรียบเทียบกับงบประมาณแต่
ละด้ าน เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดสรร
งบประมาณของแต่ละจังหวัด เพื่อกระจายการให้บริการ
สาธารณะให้ท่ัวถึงทั้งจังหวัด 
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ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าว กรณีศึกษา หมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จงัหวัดบุรีรัมย์ 
Cost and Return of Rice Farms at Moo 3, Na Pho Sub-District, Na Pho District, Buriram 

 
โชษิตา เปสตันยี (Chosita Pestonji)* สรียา วิจติรเสถียร (Sareeya Wichitsathian)** 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว ของชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี พื้นที่ไม่เกิน 
20 ไร่ ในหมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนรวมของการปลูกข้าวนาปี ส าหรับพื้นที่ไม่เกิน 
20 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 2,587.95 บาท  คิดเป็นต้นทุนการผลิตร้อยละ 88.62 ต้นทุนการด าเนินงาน ร้อยละ 7.03 และ
ต้นทุนทางการเงิน ร้อยละ 4.35 การปลูกข้าวให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 419.26 กิโลกรัม/ไร่  โดยมีราคาขายข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 
12.39 บาท/กิโลกรัม  คิดเป็นรายได้จากการขายข้าวเปลือกเฉลี่ยไร่ละ 5,194.63 บาท  คิดเป็นก าไรสุทธิเฉลี่ย 2,606.68 บาท/ไร่  

ABSTRACT 
The purposes of this paper study were to study the cost and return of the rice farm for in-season 

rice that cultivated area less than 20 Rais. Interview were used to collect data for the research. Data 
analysis ware use descriptive statistics. The sample of this research are 30 farmers at Moo 3, Na Pho 
District, Buriram Province. This study found that the average total cost were 2,587.95 THB per Rai. The 
production cost is 88.62 percent of the total cost. The operating cost is 7.03 percent of the total cost. 
And the financing cost is 4.35 percent of the total cost. The average rice yield is 419.26 Kg. per Rai. The 
average selling price of paddy is 12.39 THB per Kg. Therefore, the average revenue from the sale of paddy 
is 5,194.63 THB per Rai. The average net profit is 2,606.68 THB per Rai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าส าคัญ: การปลูกข้าว, โครงสร้างต้นทุน, ผลตอบแทน 
Key Words: Rice Farming, Cost Structure, Return 
* นักศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
** อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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บทน า  
การปลูกข้าวในสังคมไทยมีมายาวนาน เพราะ

นอกจากจะใช้เพื่อการบริโภคในประเทศแล้วยังเป็นสินค้า
ส่งออกท่ีส าคัญของประเทศ  อีกท้ังยังเป็นแหล่งการใช้
แรงงานและการจ้างงานที่ส าคัญของประเทศ  โดยใน
ภาคการผลิตข้าวประกอบด้วยครัวเรือนเกษตรที่มีอาชีพ
ท านาในสัดส่วนท่ีสูงประมาณรอ้ยละ 70.90 ของครัวเรือน
เกษตรทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศักยภาพการแข่งขันของ
ข้าวไทย ในตลาดโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเนื่องจากต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยสูงกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชีย 
เช่น เวียดนาม หรือ อินเดีย เป็นต้น ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อชาวนาหากชาวนาไม่มีการปรับตัวและแก้ไขปัญหา       
ที่เป็นอยู่ (นิติธร ธนธัญญา, 2557) 

การแก้ไขปัญหาศักยภาพทางการค้าข้าวของไทย ส่วน
ห นึ่ ง ท า ไ ด้ โ ด ย ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ ต่ า ล ง             
เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้ชาวนาไทยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดียิ่ งขึ้น
(เดลินิวส์, 2555)  

จากปัญหาที่ กล่ าวมาข้ าวต้ น  ง านวิ จั ยนี้ จึ งมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
ปลูกข้าว ใน 1 รอบระยะเวลาท านา และถอดองค์ความรู้
ด้านต้นทุนของชาวนาแต่ละราย เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือช่วยลด
ต้นทุนที่ไม่จ าเป็นลง โดยท าการศึกษาในพื้นที่ หมู่ 3 
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะศึกษา
การปลูกข้าวแบบนาปี ในลักษณะการปลูกแบบนาหว่าน 
พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าว 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เพื่อส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี 

แบบนาหว่าน พื้นที่ไม่เกิน 20  ไร่ ในหมู่ 3 ต าบลนาโพธิ์ 
อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  มีจ านวนทั้งสิ้น 200 คน 
(เฉลิมศักดิ์ เวศสุวรรณ, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 2558)  

โดยสุ่ มตั วอย่ า งแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ใช้หลักเกณฑ์การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยวิธี “การสุ่ม
ตัวอย่างแบบใช้เกณฑ์”  ซึ่งขนาดของประชากรที่มีจ านวน
เป็นหลักร้อย ตามวิธีการดังกล่าวจะก าหนดขนาดของกลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 15-30 ของประชากรทั้งหมด (ประสพชัย 
พสุนนท์, 2555) โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ขนาดตัวอย่างที่
ร้อยละ 15 ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
30 คน  
 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

และข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง  
2. วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดย

การน าข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนจากการสัมภาษณ์มา
จัดระบบข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และฐานนิยม 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูก

ข้าวนาปี ในลักษณะนาหว่าน พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ ในหมู่ 3 
ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งผล
การศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของชาวนา 

 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของชาวนา พบว่า 
ชาวนาส่วนใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูก 6-10 ไร่ มีแหล่งเงินทุน
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จากการกู้ยืม  โดยกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00-
8.00 และชาวนาส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ต้นทุนและก าไรจาก
การปลูกข้าวของตนเอง แสดงดังตารางท่ี1-4 
 

ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่เพาะปลูกในการปลูกข้าว 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) จ านวน  ร้อยละ 

1-5 5 16.67 
6-10 15 50.00 
11-15 5 16.67 
16-20 5 16.67 

   
ตารางที่ 2 แสดงทีแ่หล่งเงินทุนของชาวนา 

แหล่งเงินทุนในการปลูกข้าว จ านวน ร้อยละ 
เงินทุนตนเอง 5 16.70 
กู ้ 13 43.30 
เงินทุนตนเองและกู ้ 12 40.00 
   
ตารางที่ 3 แสดงอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ 

แหล่งเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี  จ านวนรายที่
กู้ 

วิสาหกิจชุมชน 1.00-3.00 3 
ธ.ก.ส. 6.00-8.00 15 
ญาต ิ 2.00-6.00 4 
นอกระบบ 36.00 1 
อื่น ๆ 6.00-10.00 3 
 
ตารางที่ 4 แสดงการรับรู้ต้นทุนและก าไรสุทธิจากการ
ปลูกข้าวของชาวนา 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
รับรู้ด้วยการค านวณด้วยตนเอง 12 40.00 
รับรู้ด้วยการมีหน่วยงานค านวณให้ 0 0.00 
ไม่เคยรับรู้ 18 60.00 
 

2.   ข้อมูลต้นทุนการปลูกข้าว 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าวของชาวนา ได้
จ าแนกต้นทุนตามลักษณะการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1. ต้นทุนการผลติ ประกอบด้วย วตัถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต 

2. ต้นทุนท่ีไม่เกี่ยวกับการผลิต ประกอบด้วย ต้นทุน
การด าเนินงาน และต้นทุนทางการเงิน  

โดยข้อมูลต้นทุนจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลต้นทุนเชิงตัวเลข และองค์
ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว พบว่า ต้นทุน
รวมเฉลี่ยในการปลูกข้าว คือ 2 ,587.95 บาท/ไร่  เป็น
ต้นทุนการผลิตร้อยละ 88.62 (ประกอบด้วย วัตถุดิบ
ทางตรง ร้อยละ 36.77 ค่าแรงงานทางตรง ร้อยละ 39.57 
และค่าใช้จ่ายการผลิต ร้อยละ 12.28) และเป็นต้นทุนที่
ไม่เกี่ยวกับการผลิตร้อยละ 11.38 ประกอบด้วย (ต้นทุน
การด าเนินงาน ร้อยละ 7.03 และต้นทุนทางการเงิน ร้อยละ 
4.35) แสดงดังตารางที่ 5 

 
 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกข้าว 
(หน่วย : บาท/ไร่)  

รายการ  Min Max Mean ร้อยละ 
ต้นทุนการผลิต 
วัตถุดิบทางตรง : 
พันธ์ข้าว 
ปุ๋ย 
    รวม  
ค่าแรงงานทางตรง 
: 
ค่าแรงเตรียมดิน 
ค่าแรงงานปลูก  
ค่าแรงดูแลรักษา 
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 
    รวม 
ค่าใช้จ่ายการผลิต : 
ค่าภาษีที่ดิน 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าอาหารแรงงาน             
ค่าซ่อมแซม 
ค่าสารเคมี/อินทรีย์  
    รวม  
รวมต้นทุน 

 
166.67 
288.90 

 
 

42.50 
30.00 
25.03 
242.86 

 
 

2.00 
25.00 
30.00 
20.00 
47.20 
 

 
880.00 
910.00 

 
 

400.00 
571.43 
200.00 
777.80 

 
 

6.00 
166.67 
177.78 
107.74 
442.86 

 
 

 
349.94 
601.68 
951.62 

 
215.48 
137.74 
110.17 
560.69 

1,024.08 
 

3.01 
73.09 
80.32 
47.71 
113.56 
317.69 

2,293.39 

 
13.52 
23.25 
36.77 

 
8.33 
5.32 
4.26 
21.66 
39.57 

 
0.12 
2.82 
3.10 
1.84 
4.40 
12.28 
88.62 
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ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต 
ต้นทุนด าเนินงาน : 
ค่าลดความชื้น 
ค่ากระสอบใส่ข้าว
ค่าขนส่งไปยังลูกค้า 
     รวม 
ต้นทุนทางการเงิน : 
ดอกเบี้ยเงินกู้            
รวมต้นทุน 

 
15.00 
21.43 
20.00 

 
 

10.00 
 

 
42.86 
225.00 
142.85 

 
 

428.75 
 

 
52.74 
65.17 
64.00 
181.91 

 
112.65 
294.56 

 
2.04 
2.52 
2.47 
7.03 

 
4.35 
11.38 

ต้นทุนรวม  =  2,293.39 + 294.56 = 2,587.95 
บาท/ไร ่

100.00 

หมายเหตุ : ต้นทุนข้างต้นจะมีลักษณะเป็นต้นทุนผันแปร ยกเว้น ค่า
ภาษีที่ดิน และดอกเบี้ยเงินกู้ ซ่ึงเป็นต้นทุนคงที่ 
 
อภิปรายผลด้านต้นทุน 

ต้นทุนค่าปุ๋ย เป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในต้นทุน
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.25 ของต้นทุนทั้ งหมด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขใจ ตอนปัญญา (2554) วันธะ
นา สานุสิทธิ์ (2553) และ ไพชยนต์ แก้วมงคล (2552) 

ต้นทุนค่าแรงงานเก็บเกี่ยวมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 2 
คิดเป็นร้อยละ 21.66 ของต้นทุนทั้งหมด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพชยนต์ แก้วมงคล (2552) และต้นทุนค่า
พันธุ์ข้าว  มีสัดส่วนสูงอันดับ 3  คิดเป็นร้อยละ 13.52 ของ
ต้นทุนท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันธะนา สานุ
สิทธิ ์(2553) และ ไพชยนต์ แก้วมงคล (2552) 
   
องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยในด้านต้นทุน 
 

องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการวิจัยในด้านต้นทุน จะ
แสดงองค์ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถควบคุมต้นทุน
ให้ต่ ากว่าฐานนิยม (Mode) เพื่อเป็นแนวทางการลด
ต้นทุนที่ไม่จ าเป็นของชาวนาที่มีต้นทุนสูง โดยแสดงช่วง
ความถี่ของต้นทุนแต่ละประเภทของชาวนาจ านวน 30 
ตัวอย่าง ซึ่งต้นทุนที่มีกลุ่มตัวอย่างสามารถควบคุมต้นทุน
ให้ต่ ากว่าฐานนิยม (Mode) มีอยู่ 5 รายการดังต่อไปนี้  

 

 ต้นทุนค่าพันธุ์ข้าว  
 ค่าพันธุ์ข้าวมีต้นทุนระหว่าง 100 - 800 บาท/ไร่ กว่า
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (19 คน) สามารถบริหารจัดการค่า
พันธุ์ข้าวให้อยู่ในช่วง 201-400 บาท/ไร่ และมีกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 10.00  (3 คน) ที่มีค่าพันธุ์ข้าวต่ ากว่าช่วงดังกล่าว  

โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต้นทุนค่าพันธุ์ข้าวต่ ากว่าช่วง 201-400 บาท/
ไร่ มีแนวคิดในการหว่านพันธุ์ข้าวโดยใช้การเรียนรู้จาก
อดีตในการประมาณการพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อพื้นที่
เพาะปลูก แสดงช่วงความที่ดังตารางที่ 6  
 

       ต้นทุนค่าปุ๋ย 
 ค่าปุ๋ยมีต้นทุนระหว่าง 201 - 1,000 บาท/ไร่ โดยกว่า
ครึ่งหนึ่ง (16 คน) มีค่าปุ๋ยระหว่าง 501 -700 บาท/ไร่ และมี
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.67 (8 คน) ที่มีค่าปุ๋ยต่ ากว่าช่วง
ดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีส าหรับการ
เพาะปลูก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าช่วง 
501-700 บาท/ไร่ มีการใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ (ซึ่งมี
ราคาต่ ากว่าปุ๋ยเคมี) มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี แสดงช่วงความที่ดังตารางที่ 6  
  
 
 ต้นทุนค่าแรงเตรียมดิน 
 ค่าแรงงานเตรียมดินมีต้นทุนไม่เกิน 400 บาท/ไร่ โดย
กว่าครึ่งหนึ่ง (19 คน) มีค่าแรงเตรียมดินระหว่าง 101 - 200 
บาท/ไร่ และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.00 (3 คน) ที่มีค่า
ค่าแรงเตรียมดินต่ ากว่าช่วงดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีวิธีการเตรียมดินโดยการจ้างแรงงานพร้อมรถไถนา  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าแรงเตรียมดินต่ ากว่าช่วง 101-200 
บาท/ไร่ เป็นชาวนาที่มีรถไถนาเป็นของตนเอง ท าให้เสีย
ต้นทุนเฉพาะค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แสดงช่วงความที่ดัง
ตารางที่ 7 
 

  ต้นทุนค่าแรงเก็บเกี่ยว 
 ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวมีต้นทุนระหว่าง 201 - 800 บาท/
ไร่ โดยกว่าครึ่งหนึ่ง (24 คน) มีค่าแรงงานเก็บเกี่ยวระหว่าง 
401 - 600 บาท/ไร่ และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.33 (1 คน) 
ที่มีค่าแรงงานเก็บเกี่ยวต่ ากว่าช่วงดังกล่าว โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการเก็บเกี่ยวโดยจ้างรถเกี่ยวนวด
ข้าว  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าแรงเตรียมดินต่ ากว่าช่วง 401 - 
600 บาท/ไร่ เป็นชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการจ้าง
แรงงาน แต่ทั้งนี้ หากประมาณการจ านวนแรงงานมาก
เกินกว่าขนาดพื้นที่เพาะปลูก จะท าให้มีต้นทุนที่สูงกว่า
การจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว  แสดงช่วงความที่ดังตารางที่ 7 
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 ต้นทุนค่าสารเคมี/อินทรีย์ 
 ค่าสารเคมี/อินทรีย์มีต้นทุนไม่เกิน 200 บาท/ไร่ โดย
ครึ่งหนึ่ง (24 คน) มีค่าสารเคมี/อินทรีย์ระหว่าง 51 - 150 
บาท/ไร่ และมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.00 (3 คน) ที่มีค่า
สารเคมี/อินทรีย์ต่ ากว่าช่วงดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่
มีต้นทุนค่าสารเคมี/อินทรีย์ต่ ากว่าช่วง 51-150 บาท/ไร่ 
เกิดจากการใช้สารเคมีร่วมกับน้ าหมักอินทรีย์ในการก าจัด
วัชพืช เนื่องจากน้ าหมักอินทรีย์มีราคาต่ า และใช้ทดแทน
สารเคมีก าจัดวัชพืชได้  แสดงช่วงความที่ดังตารางที่ 8 
 

ต้นทุนการด าเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนการด าเนินงานและต้นทุนทางการเงิน ไม่มี
รายการต้นทุนท่ีมีกลุ่มตัวอย่างที่สามารถควบคุมต้นทุนให้
ต่ ากว่าฐานนิยม (Mode) แสดงช่วงความที่ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 6 แสดงช่วงความถี่ของต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
ต้นทุน (บาท/ไร่) พันธุ์ข้าว  ปุ๋ย  

100-200 3 - 
201-300 10* 1 
301-400 9* 2 
401-500 4 5 
501-600 2 8* 
601-700 1 8* 
701-800 1 3 
801-900 - 2 
901-1000 - 1 

*ฐานนิยม (Mode) 
 
ตารางที่ 7 แสดงช่วงความถี่ของค่าแรงงานทางตรง 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 
เตรียมดิน ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว 

< 101 3 15* 17* - 
101-200 19* 9* 13* - 
201-300 3 4 - 1 
301-400 5 1 - - 
401-500 - - - 8* 
501-600 - 1 - 16* 

601-700 - - - 4 
701-800 - - - 1 

*ฐานนิยม (Mode) 
  

ตารางที่ 8 แสดงช่วงความถี่ของค่าใช้จ่ายในการผลิต 
ต้นทุน 
(บาท/
ไร่) 

ภาษี
ที่ดิน 

น้ ามัน อาหาร ซ่อมแซม สารเคมี/
อินทรีย์ 

< 51 30* 14* 5 29* 3 
51-100 - 10* 19* - 15* 
101-150 - 5 4 1 9* 
151-200 - 1 2 - - 
> 200     3 

*ฐานนิยม (Mode) 
  
ตารางที่ 9 แสดงช่วงความถี่ของต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

ลด
ความชื้น 

กระสอบ ขนส่ง ดอกเบี้ย 

< 51 18* 15* 14* 13* 
51-100 10* 10* 13* 7 
101-150 2 3 3 6 
151-200 - 1 - - 
> 200 - 1 - 4 

*ฐานนิยม (Mode) 
 

 3. ข้อมลูผลตอบแทนการปลูกข้าว 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกข้าวของชาวนา 

ได้แสดงผลตอบแทนในรูปแบบงบก าไรขาดทุน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ได้จาก รายได้จากการขายข้าว หักต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนการด าเนินงาน และต้นทุนทางการเงิน  

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกข้าวของ
ชาวนา พบว่า ชาวนามีผลผลิตเฉลี่ย 419.26 กิโลกรัม/ไร่ 
มีราคาขายข้าวเปลือกเฉลี่ย 12.39 บาท/กิโลกรัม และ
รายได้จากการขายข้าวเปลือกเฉลี่ย 5 ,194.63 บาท/ไร่ 
แสดงดังตารางที่ 10 โดยมีก าไรขั้นต้นเฉลี่ย 2 ,901.24 
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.85 ของรายได้จากการขาย
ข้าวเปลือก ก าไรจากการด าเนินงานเฉลี่ย 2 ,719.33 
บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.35 ของรายได้จากการขาย
ข้าวเปลือก และก าไรสุทธิเฉลี่ย 2 ,606.68 บาท/ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 50.18 ของรายได้จากการขายข้าวเปลือก 
แสดงดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 10 แสดงผลผลิต ราคา และรายได้จากการขาย
ข้าวเปลือก            

รายการ  Min Max Mean 
ผลผลติ  
ราคาขายข้าวเปลือก  
รายได้จากการขาย  

212.50 
11.00 

700.00 
14.00 

 

419.26 
12.39 

5,194.63 
 

 

ตารางที่ 11 แสดงผลตอบแทนจากการปลูกข้าว 
                           หนว่ย : บาท/ไร่ 

รายการ จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

รายได้จากการขายข้าวเปลือก  
หัก ต้นทุนการผลิต  
ก าไรขั้นต้น   
หัก ต้นทุนการด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงาน 
หัก ต้นทุนทางการเงิน    
ก าไรสุทธิ                      

5,194.63 
2,293.39 
2,901.24 

181.91 
2,719.33 

112.65 
2,606.68 

100.00 
44.15 
55.85 
3.50 
52.35 
2.17 
50.18 

 
อภิปรายผลด้านผลตอบแทน 
 ก าไรสุทธิจากการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของ
รายได้จากการขายข้าวเปลือก ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของ ไพชยนต์ แก้วมงคล (2552) ชาวนาที่ปลูก
ข้าวโดยปุ๋ยเคมี มีก าไรสุทธิร้อยละ 55.08 ของรายได้จาก
การขายข้าวเปลือก และงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ สองเมือง, 
สุทธิ ชัยพฤกษ์, และสัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี (2551) 
ชาวนาที่ปลูกข้าวใช้สารเคมี มีก าไรสุทธิร้อยละ 53.31 
ของรายได้จากการขายข้าวเปลือก 
 

สรุป 
 งานวิ จั ยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาต้ นทุนและ
ผลตอบแทนในการปลูกข้าว โดยผลการวิจัย พบว่า ต้นทุน
รวมของการปลูกข้าวเฉลี่ย 2,587.95 บาท/ไร่ รายได้จาก
การขายข้าวเปลือกเฉลี่ย 5 ,194.63 บาท/ไร่ ดั งนั้น 
ชาวนามีก าไรสุทธิเฉลี่ย 2,606.68 บาท/ไร่ 
 

 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะในการลดต้นทุนประเภทต่าง ๆ เป็น
การถอดองค์ความรู้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีต้นทุนแต่ละ
ประเภทต่ ากว่าฐานนิยม (Mode) หากชาวนารายอื่น ๆ 
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต้นทุนต่ ากว่าฐานนิยม จะท าให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ลงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปริมาณการหว่านพันธุ์ข้าวลงนาข้าว ชาวนาควร
ประมาณการจากข้อมูลในอดีตเพื่อคาดคะเนปริมาณพันธุ์ข้าว 
ที่จะใช้ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ใช้ปริมาณพันธุ์ข้าวสูงเกิน
ความจ าเป็น  

2. การใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
อินทรีย์ ซึ่งมีราคาต่ ากว่าปุ๋ยเคมี จะช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยลง
ได้  

3. ชาวนาท่ีมีรถไถเป็นของตนเองจะมีค่าแรงงานการ
เตรียมดินท่ีต่ ากว่า  แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนซื้อรถไถนา 
แบบเดินตาม มีราคาประมาณ 50,000 บาท และต้องเสีย
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าแรงงานตนเอง และค่าซ่อมแซม 
ในขณะที่การจ้างเหมาเตรียมดินแบบเหมาพร้อมรถไถ              
มีต้นทุนประมาณ 200 บาท/ไร่  ดังนั้นการลงทุนซื้อ             
รถไถนาจะไม่คุ้มค่าถ้าชาวนามีท่ีดินต่ ากว่า 15 ไร่  

4. การจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว จะมีต้นทุนต่ ากว่าการ
จ้างรถเกี่ยวนวดข้าว แต่ทั้งนี้จะต้องประมาณการจ านวน
แรงงานให้พอเหมาะกับพื้นที่เพาปลูก  

5. การก าจัดวัชพืชในนาข้าว หากใช้น้ าหมักอินทรีย์
ร่วมกับสารเคมี จะท าให้ลดต้นทุนด้านสารเคมีในการ
ก าจัดวัชพืชได้  
 
เอกสารอ้างอิง 
จุฑาทิพย์ สองเมือง, สุทธิ ชัยพฤกษ์ และ สัญจิตา อรชุนเลิศไมตรี  

(2551). การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน 
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รายงานการงานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี. 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

321

7 
 

ดวงมณี โกมารทัต. 2555. การบัญชีต้นทุน. พิมพ์ครั้งที่ 14.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

เดลินิวส์. 2555. เทคโนโลยีลดต้นทุน...เพิ่มศักยภาพการ 
ผลิตข้าว. ค้นเมื่อ 12 กันยายน 2558, จาก : 
http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=9
7499# 

นิติธร ธนธัญญา. 2557. อนาคตข้าว และชาวนาไทย  
ข้อเสนอของหอการค้าไทยในการลดความ 
เหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนา 
ไทย. ค้นเมื่อ 10 กันยายน 2558, จาก :  

ประสพชัย พสุนนท์. 2555. การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ  
: ส านักพิมพ์ท้อป 

ไพชยนต์ แก้วมงคล. 2552. ต้นทุนและอัตราผลตอบแทน 
กลุ่มเกษตรกรท านา กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกร 
ท านาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้ปุ๋ยเคมี อ าเภอฆ้องชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชี- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลยับูรพา. 

วันธะนา สานุสิทธิ์ . 2553. รายงานการงานวิจัย เรื่อง การ 
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบ 
ของการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและสารชีวภาพ  
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ต าบลไร่อ้อย อ าเภอพิชัย 
จั งหวัดอุตรดิตถ์ .  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

สุขใจ ตอนปัญญา. 2554. ต้นทุนและผลตอบแทนใน 
การปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 5 ต าบลหัวดง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. สารนิพนธ์ปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของ 
ประเทศไทยปี 2556. ค้นเมื่อ 1 กันยายน 2558,  
จาก http://www.oae.go.th/download/ 
download_journal/yearbook56.pdf 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

322

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของ
กลุ่มบริษัท KTIS Group 

A Causal Model of the Relationship among Organizational Culture and Knowledge 
Management that Influences Innovations of KTIS Group 

ดร.กฤษณะ ดาราเรือง(KritsanaDararuang)* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ศึกษา
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group และ 3) ศึกษาตัวแปรคัดสรร
ที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group  ผลการวิจัยพบว่า 1)โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การ
และการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืน Chi-square = 45.70, df = 34, 2 /df = 1.34, P-value = 0.086, RMSEA = 0.059, GFI = 
0.93, AGFI =0.90, CFI = 0.992) นวัตกรรมองค์การได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการจัดการความรู้ (DE=0.57, p 
0.05) และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (DE=0.26, p 0.05) นอกจากน้ียังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การ (IE= 0.44) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดการความรู้ และจากผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว
สามารถท านายตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group ได้ร้อยละ 50.00 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ 3) มี
ตัวแปรส าคัญ 10 ตัวแปรจากทั้งหมด 44 ตัวแปร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group โดยทั้ง 10 ตัวแปร
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group ได้ร้อยละ 61.10 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และพบว่า ตัวแปร “บริษัทส่งเสริมให้น าองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน” เพียงตัว
แปรเดียวสามารถท านายตัวแปรตามคือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Groupได้ร้อยละ 40.70 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) examine the consistency between the developed model 

and empirical evidence; 2) study the influences of organizational culture and knowledge management on 
innovations of KITS Group; and 3) study selected variables that effect KTIS Group’s innovations. It was 
found, from the research findings, that 1) the developed causal model of the relationship among 
organizational culture and knowledge management that influences innovations of KTIS Group is in 
harmonious with the fit indices with Chi-square = 45.70, df = 34, 2/df =1.34, P-value = 0.086, RMSEA 
=0.059, GFI = 0.93,AGFI =0.90,CFI = 0.99; 2)Organizational Innovation is influenced directly by Knowledge 
Management(DE=0.57, p 0.05) and Organizational Culture(DE=0.26, p 0.05) and also indirectly by 
Organizational Culture (Indirect Path Coefficient = 0.44)through Knowledge Management, with the results of 
this research indicating that all of the variables can predict 50% of a dependent variable (KTIS Group 
Innovation) with significant level of .05; and 3) ten major variables of the total of 44 variables are effecting 
factors for KTIS Group innovations, which can explain variance or predict 61.10% of an dependent variable 
(KTIS Group Innovation) with significant level of .05, with Encouraged Application of Archived Knowledge 
as the only variable that can predict 40.70% of KTIS Group innovations with confidence level of 95%. 

 
ค าส าคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, การจัดการความรู,้ นวัตกรรม 
KeyWords:Organizational Culture,Knowledge Management, Innovation 
*ผู้ช่วยคณบดี บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการ

บริหารจัดการที่ไม่หยุดนิ่งและทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การจ านวนมากมีความพยายามในการ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์การเพื่อมุ่งหวังที่จะเพิ่ม
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และขีดความสามารถใน
การแข่งขันที่ยั่งยืน และกลยุทธ์ที่ส าคัญในช่วงศตวรรษนี้ที่
องค์การต่างมีความพยายามคือการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) มาใช้ในการพัฒนาผลการด าเนินงานของ
องค์การ (Carneiro, 2008) นวัตกรรมจึงเป็นกุญแจส าคัญ
ที่มีความจ าเป็นต่อองค์การในการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
สามารถความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความเป็น
ผู้น า ในการด า เนินธุ รกิจที่ สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Eaton and Akbiyikli and 
Dickinson, 2006; Stamm, 2009) นวัตกรรมเป็นความ
ท้าทายขององค์การในการน าองค์ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่คุณค่าที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความท้าทาย
ให ม่ ข อ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น  น อก จ า ก น้ี  น วั ต ก ร ร ม ยั ง
เปรียบเสมือนพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ที่
ส ามารถส่ งผลต่ อการ เติบ โตทางธุ รกิ จพัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและการปรับปรุงคุณภาพที่
เหนือกว่าเปรียบเสมือนเสาหลักที่มั่นคงและทรงพลังสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน (Isaksen and Tidd, 2006)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องมีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นดังจะเห็นได้จากองค์การจ านวนมากที่สนับสนุนให้
บุคลากรมีการพัฒนา และสร้างสรรค์จินตนาการ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างในการแข่งขันอย่างชัดเจน (Ringland, 2008)  
 ในสภาพปัจจุบันองค์การต่างๆได้เล็งเห็นถึง
ความจ า เป็น ในการน านวั ตกรรมมา ใ ช้ เพื่ อส ร้ า ง
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการ
แ ข่ ง ขั น ภ า ย ใ ต้ บ ริ บ ท ใ น ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ข อ ง
สภาพแวดล้อม แต่ในข้อเท็จจริงแม้ว่าองค์การจะรับรู้ 
เข้าใจ และตระหนักในความจ าเป็นดังกล่าวโดยเริ่มมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายแต่ก็ยังคงมีความ
ล่าช้าในการพัฒนา (Blayse and Manley, 2004) และ
ถึงแม้ว่าบทบาทของนวัตกรรมจะเป็นแนวทางใหม่ของ

การแข่งขันการซึ่งเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันในรูปแบบ
เก่าที่ล้าสมัยและเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ทุกองค์การมีความ
ต้องการมากยิ่ ง ข้ึนโดยการค้นหาความรู้   ความคิด
สร้างสรรค์ หรือการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้คน
ในองค์การ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า
องค์การต่างๆ ยังไม่สามารถออกแบบการท างานในยุค
โลกาภิวัตน์บนโลกแห่งเทคโนโลยีได้อีกทั้งมีการบริหาร
จัดการองค์การในรูปแบบเก่า และสิ่งที่เป็นรากฐานส าคัญ
คือองค์การต่ างๆไม่มีนวัตกรรมอยู่ ใน DNAในการ
ด าเนินงานขององค์การ (Barst and Capozzi and 
Davidson, 2008) 

ส าหรับบริบทของประเทศไทยจากบทวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์ 
สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สู่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พบว่า
สถานะเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศไทยเมื่อพิจารณา
จ า ก ค่ า ดั ช นี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ค ว า ม รู้  ( Knowledge 
Economy Index: KEI) ที่จัดท าโดยธนาคารโลก 
(International Bank for Reconstruction and 
Development: World Bank) พบว่า มีการปรับตัวดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามผลการรายงานการติดตามเศรษฐกิจไทย
ของธนาคารโลก ยังได้รายงานถึงจุดอ่อนที่ส าคัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมของไทย คือ 
ขาดการน าขบวนการนวัตกรรมในการผลิตและการท างาน
มาใช้แทนการท างานภาคปกติประจ าวันในขณะที่ความ
พยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมและน านวัตกรรมมาใช้
เป็นเครื่องมือในการแข่งขันของประเทศแต่จากรายงาน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ยังไม่พบ
รายงานความส าเร็จอย่างเด่นชัดในการน านวัตกรรมมาใช้
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้
จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในปี 
2555 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International 
Institute for management Development: IMD) ยัง
พบว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมเป็นอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ โดยปัจจัยด้าน
นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจถือเป็นจุดอ่อนที่สุดของ
ประเทศไทยโดยอยู่อันดับที่  55 ส่วนการจัดอันดับ
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ความสามารถในการแข่งขันของ World Economic 
Forum (WEF) ใน The Global Competitiveness 
Report 2012-2013 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 38 
จากทั้งหมด 144 ประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยหลักที่ใช้
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันพบว่า ปัจจัย
นวัตกรรมและศักยภาพธุรกิจอยู่อันดับที่ 55 ซึ่งเป็น
จุดอ่อนที่สุดของปัจจัยด้านอื่นๆ (World Economic 
Forum, 2013) 
 กลุ่มบริษัท KTIS เป็นองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่ผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลตลอดจนผลพลอยได้จาก
น้ าตาลแบบครบวงจรโดยมี บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์
เนช่ันแนล ชูการ์คอร์ปเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
แม่ในการด าเนินธุรกิจในเครือซึ่งประกอบด้วย โรงงาน
น้ าตาล จ านวน 3 แห่ง ธุรกิจ Bio Product และ Bio 
Energy และจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท 
KTIS จึงได้เริ่มโครงการนวัตกรรมอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมา  

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านวัฒนธรรมองค์การและการ
จัดการความรู้ที่มีความสัมพันธ์และเป็นรากฐานส าคัญของ
การสร้างนวัตกรรมขององค์การ ซึ่งคุณค่าของงานวิจัยช้ิน
นี้จะสามารถอธิบายถึงอิทธิพลและตัวแปรส าคัญที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการสร้างนวัตกรรมขององค์การ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ 
และการจัดการความรู้ที่มีผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท 
KTIS Group 

3. เ พื่ อ ศึ กษาตั ว แปรคั ด ส ร รที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. โ ม เ ด ลค วา มสั มพั น ธ์ เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง
วัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ที่มีอิทธิพลต่อ

นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group ที่พัฒนาขึ้นมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้าน
การจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิผลทางอ้อมต่อ
นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group 

3. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัย
ด้านการจัดการความรู้ทุกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีผลต่อ
นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมถือเป็นแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นหนทาง
แห่งความส าเร็จท่ียังยืนขององค์การ (Holbeche, 2005) 
ในขณะที่ ความสนใจในการศึกษาและอธิบาย ถึ ง
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การที่
นักวิชาการต่างให้ความสนใจ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์การและการจัดการความรู้พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
การสร้างนวัตกรรมขององค์การ (Oh, 2007; 
Panuwatwanich and Stewart and Mohamed, 
2008; Zheng, 2009) ทั้งนี้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมองค์การกับนวัตกรรม Dobni (2006) อธิบาย
ว่า ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์การจะมีส่วนช่วยต่อการสร้าง
นวัตกรรมขององค์การโดยเริ่มจากพนักงานจะค้นหาเพื่อน
ร่วมงาน ทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ หรือเป็น
ต้นแบบของการปฏิบัติงานและเกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่ วมกัน และการพัฒนาพฤติกรรม มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหม่ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นวงจร
ต่อเนื่ องและพัฒนาเป็นกระบวนการของการเกิด
นวัตกรรมใหม่ในองค์การวัฒนธรรมองค์การจึงเป็นหนทาง
ไปสู่การสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเป็นพื้นฐานของการเติบโต
ก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรมน ามาซึ่งผลก าไรหรือ
ประโยชน์จากนวัตกรรม และความราบรื่นในการ
ปฏิบัติงาน (Jarvenpaa and Staples, 2001; Stamm, 
2009) ด้านการจัดการความรู้ Holbeche (2005)อธิบาย
ว่า พื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์การเกิด
จากหลักการของการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดอิสระทาง
ความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ เกิด
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ประโยชน์ต่อองค์การ ตลอดจนการน าความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การมาสร้างสรรค์
แนวความคิดใหม่ และน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อองค์การซึ่งพื้นฐาน
ดังกล่าวเป็นรากฐานของการจัดการความรู้ นอกจากนี้ 
Dovey(2009)  ไ ด้ อธิ บ าย เพิ่ ม เ ติ ม ว่ านวั ตกรรมคื อ
ความส าเร็จที่อยู่บนความไว้วางใจ การพึ่งพาความร่วมมือ 
และความใจกว้างของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อความมีอิสระ
ทางความคิดก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆที่มีคุณค่าสูงต่อการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานใหม่สิ่ง
ส าคัญที่อยู่เหนือกว่านวัตกรรมคือความร่วมมือ การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รูปแบบความคิดใหม่ การปฏิบัติใหม่ๆ ของ
ผู้คนในองค์การ นวัตกรรมจึงมีรากฐานจากความร่วมมือ
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ ก่อให้เกิดความคิด และ
น าความคิดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงของบุคลากรใน
องค์การ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรแฝงที่ 1 ด้านวัฒนธรรมองค์การ ใช้แนวคิด
ของ Cameron and Quinn (2011) ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกต จ านวน5 ตั ว คือ วัฒนธรรมเน้นการปรับตั ว 
(Adaptability: oc_ad) วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม 
(Involvement: oc_iv)วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างกฎระเบียบ 
(Bureaucratic: oc_bc) และวัฒนธรรมเน้นการแข่งขัน 
(Market: oc_mk)  
 ตัวแปรแฝงที่ 2 ด้านการจัดการความรู้ ใช้แนวคิด
ของ Laudon and Laudon (2006) และBeesley and 
Cooper (2008) ประกอบด้วยตัวแปรสงัเกต จ านวน 5 ตัว คือ
การแสวงหาความรู้ (Acquisition: km_aq) การสร้างความรู้ 
(Creation: km_ca) การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ (Storage 
and Retrieval: km_sr) การเผยแพร่ความรู้(Distribute: 
km_db) และการใช้ความรู้(Adoption: km_ad) 
 ตัวแปรแฝงที่ 3 ด้านนวัตกรรม ใช้แนวคิดของ 
North and Smallbone (2000) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 
จ านวน 2 ตั ว คือ นวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation: in_pc) และนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ 
(Product and Service Innovation: in_ps) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research)  และการวิจัยเ ชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคลากรในโครงการนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS 
Group จ านวน 233 คน จากประชากรทั้งหมด 300 คน 
โดยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)ส าหรับการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้ วิจั ยสร้างและพัฒนาขึ้นมาด้ วยตนเองโดยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คะแนน (Rating Scale) และเป็นตัวแปรแบบตัวแปร
ต่อเนื่อง (Continuous Variables) โดยการศึกษาเอกสาร 
ต ารา วารสาร งานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างค าถาม จากนั้นด าเนินการการ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงในด้านเน้ือหา 
ภาษา โครงสร้าง ข้อความ ความหมาย และโครงสร้าง
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้วไปลองใช้ 
(Try out) จ านวน 40 คน เพื่อค านวณหาค่าความเท่ียง 
(Reliability) หรือความเช่ือมั่นของเครื่องมือได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า (Alpha-reliability 
Coefficient) ของแต่ละตัวแปรแฝง ดังนี้ ด้านการจัดการ
ความรู้ (KM) เท่ากับ 0.945 ด้านวัฒนธรรมองค์การ (OC) 
เท่ากับ 0.964 และด้านนวัตกรรม (IN) เท่ากับ 0.935 
และรวมทั้งฉบับ เท่ากับ0.974   
 สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  1) 
วิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Fit Indices) โดยใช้เกณฑ์ค่าไคสแควร์ (Chi-square 
Value) ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ P > 
.05 ค่าไคสแควร์ (Chi-square Value)หารด้วยระดับช้ัน
แห่งความอิสระ (Degree of freedom หรือ df) ต้องไม่
เกิน 2 หรือ 3 ค่า Root Mean Square Error of 
Approximation หรือ RMSEA ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 

หรือไม่เกิน 0.08 (Kline, 1998; Ullman, 2001; 
Stieger, 1990) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน
มากกว่า 0.90 (GFI)> 0.90 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืนปรับแก้แล้วมากกว่า 0.90 (AGFI0.90) และค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคลอ้งกลมกลนืเชิงสัมพัทธ์มากกว่า 
0.90 (CFI  0.90) 2) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 
(Path Analysis) และ 3) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ 
 
ผลการวิจัย 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
และดัชนีตรวจสอบดังนี้ Chi-square = 45.70, df = 34, 
2/df  = 1.34, P-value = 0.086, RMSEA = 0.059, 
GFI = 0.93, AGFI =0.90, CFI = 0.99 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้และจากการตรวจสอบค่าความเที่ยงของ
ตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c) และค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้  (Average Variance 
Extracted: v) ของโมเดล พบว่า ตัวแปรแฝงด้านการ
จัดการความรู้ (KM) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (OC) และ
ด้านนวัตกรรม (IN) มีค่าc เท่ากับ .834, .800 และ .666 
ตามล าดับและมีค่า v เท่ากับ .981 .837 และ .828 
ตามล าดับ 
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รูปที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์การและการจัดการความรู้ 
ที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group (Full Path Model) 

 
ผลการวิ เ ค ร าะห์ อิ ทธิ พลของปั จจั ยด้ าน

วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ที่มี
ผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group พบว่า 
ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (DE=0.78, p 0.05) โดย
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การสามารถอธิบายความแปรปรวน
หรือท านายตัวแปรตาม คือ ปัจจัยด้านการจัดการความรู้ได้ 
ร้อยละ 60.00ในส่วนของนวัตกรรมองค์การได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยด้านการจัดการความรู้ (DE=0.57, 

p0.05) และปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (DE=0.26, 
p 0.05) นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมาจาก
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (Indirect Path Coefficient 
= 0.44) โดยส่งผ่านปัจจัยด้านการจัดการความรู้ และจาก
ผลของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าว
สามารถท านายตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท 
KTIS Group ได้ร้อยละ 50.00 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05  

 
ตารางที่ 1 สัมประสิทธ์ิของอิทธิพลทางตรง DE ทางอ้อม IE และรวม TT และเมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 

Dep.V. Indep.V R-square F 
Path Coefficients 

DE IE TT 
การจัดการความรู้: (KM) วัฒนธรรมองค์การ: (OC) 0.60 6..84* 0.78 0.00 0.78 
นวัตกรรม: (IN) วัฒนธรรมองค์การ: (OC) 

การจัดการความรู:้ (KM) 
0.50 6.87* 0.26 

0.57 
0.44 
0.00 

0.70 
0.57 

Remark: Dep.V.= Dependent Variable, Indep.V. = Independent Variable, DE = Direct Effect, IE = Indirect  
             Effect, TT = Total 
เมทริกสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
Latent Variable การจัดการความรู้: (KM) นวัตกรรม: (IN) วัฒนธรรมองค์การ: (OC) 
การจัดการความรู้: (KM) 1.00   
นวัตกรรม: (IN) 0.77 1.00  
วัฒนธรรมองค์การ: (OC) 0.78 0.70 1.00 
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ผลการศึกษาตัวแปรคัดสรรของปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้านการจัดการความรู้ที่มี
ผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group พบว่า มีตัว
แปรส าคัญ 10 ตัวแปรจากทั้งหมด 44 ตัวแปร ได้แก่ [1) 
บริษัทส่งเสริมให้น าองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บไว้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินงาน 2) บริษัทส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลอง
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ในการด าเนินงาน 3) การสืบค้น
หรือค้นหาข้อมูลความรู้ที่ถูกจัดเก็บเป็นไปได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 4) การปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความได้เปรียบต่อคู่แข่งขันของบริษัท 5) การได้รับทราบ
ข้อมูลด้านผลก าไรหรือขาดทุนของบริษัทอยู่เสมอ 6) การ
ได้รับรางวัลเมื่อมีผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
บริษัท 7) ความสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ

ด าเนินงานได้จริง 8)บริษัทให้ความส าคัญกับการแสวงหา
องค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน9) บริษัทมี
ศูนย์กลางในการจัดเก็บองค์ความรู้ และ 10) บริษัทของ
ท่านมีบรรยากาศในการท างานที่มีการแบ่งปัน ถ่ายทอด 
และเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์ของการด าเนินงาน] โดย
ทั้ง 10ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือ
ท านายตัวแปรตาม คือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS 
Group ได้ร้อยละ 61.10อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และ พบว่า ตัวแปร “บริษัทส่งเสริมให้น าองค์ความรู้ที่ได้
จัดเก็บไว้ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน” เพียงตัวแปรเดียว 
สามารถท านายตัวแปรตามคือ นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท 
KTIS Groupได้ร้อยละ 40.70 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบสเต็ปไวซ์ 
 

Dep. Var Indep. Var R² 
 

F  Const. Reg.Coeff t-Value Sig 
B Beta 

 นวัตกรรม 
 
 
 นวัตกรรม 

 บริษัทส่งเสริมให้น าองค์ความรู้ที่ได้
จัดเก็บไว้ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน 
 
 บริษัทส่งเสริมให้น าองค์ความรู้ที่ได้
จัดเก็บไว้ไปปรับใช้ในการด าเนินงาน 

0.407 
 
 

0.611 

158.320* 
 
 

34.874* 

1.681 
 
 

0.795 

0.545 
 
 

0.214 
 

0.638 
 
 

0.251 
 

12.583** 
 
 

3.484** 
 

0.000 
 
 

0.001 
 

 บริษัทส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลอง
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆในการด าเนินงาน 

   0.175 
 

0.200 
 

3.559** 
 

0.000 
 

การสืบค้นหรือค้นหาขอ้มูลความรู้ที่ถกู
จัดเก็บเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

   0.140 
 

0.198 
 

2.957** 
 

0.003 
 

การปฏิบัติงานโดยให้ความส าคัญกับการ
สร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 

   0.169 
 

0.187 
 

3.908** 
 

0.000 
 

การได้รับทราบข้อมูลด้านผลก าไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทอยู่เสมอ 

   0.140 
 

0.233 
 

4.541** 
 

0.000 
 

 การได้รับรางวัลเมื่อมีผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายของบริษัท 

   -0.134 
 

-0.184 
 

-3.283** 
 

0.001 
 

 ความสามารถน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานได้จริง 

   0.180 
 

0.216 
 

3.284** 
 

0.001 
 

 บริษัทให้ความส าคัญกบัการแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

   -0.107 
 

-0.117 
 

-2.014* 
 

0.045 
 

  บริษัทมีศูนย์กลางในการจัดเก็บองค์
ความรู้ 

   0.126 0.170 2.614** 0.010 

 บริษัทมีบรรยากาศในการท างานที่มกีาร
แบ่งปัน ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ทีม่ี
ประโยชน์ของการด าเนินงาน 

   -0.107 -0.132 -2.015* 
 

0.045 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว พบว่า ปัจจัย

ด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยด้านการจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมขององค์การ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Robbins (1990) ที่อธิบายว่ากลไกด้านวัฒนธรรม
องค์การเปรียบเสมือนกระบวนการที่ส่งผลต่อความรู้สึก
และการกระท าของบุคลากรในองค์การในการหล่อหลอม
ทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่
สามารถน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมขององค์การ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kriengsak, Rodney และ 
Sherif (2008) ที่ศึกษาวิจัยบทบาทของบรรยากาศและ
นวัตกรรมที่มีต่อผลการด าเนินงานในภาคธุรกิจ พบว่า
วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมของ
องค์กรในระดับสูงและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การในระดับสูง โดยส่งผ่านตัวแปรด้าน
นวัตกรรม ทั้งนี้ ในส่วนข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ที่พบว่ าปัจจัยด้ านการจัดการความรู้ มี อิทธิพลต่อ
นวัตกรรมขององค์การแสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีต่อความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก เอื้อจิระพงพันธ์ และ
คณะ (2554: 157-167) ที่ได้ศึกษาวิจัยความสามารถใน
การจัดการความรู้กับความสามารถทางนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมในประเทศไทยผลของ
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบความสามารถในการจัดการ
ความรู้  คือ เทคโนโลยี โครงสร้าง วัฒนธรรม ความ
เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ และสารสนเทศ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความสามารถทางนวัตกรรมและงานวิจัยของ Tsai 
(2001: 996-1000) ที่ได้ศึกษาวิจัยการถ่ายโอนความรู้ใน
องค์กรที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จใน
การถ่ายโอนความรู้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดเก็บ
ความรู้ อีกทั้ง การถ่ายโอนความรู้ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ ความสะดวกในการ
เข้าถึงความรู้ และการแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันมีผลต่อการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กร  
 2. ผลการศึกษาตัวแปรคัดสรรที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากรกลุ่มบริษัท KTIS 
Groupพบว่า มีตัวแปรจ านวน 10ตัวแปรส าคัญที่มีผลต่

ความสามารถด้านนวัตกรรมโดยตัวแปรส่วนใหญ่จะเป็นตัว
แปรด้านการจัดการความรู้ และผลของการศึกษาวิจัยนี้จะ
เห็นได้ว่าการส่งเสริมการจัดการความรู้มีความส าคัญที่
ส่งผลต่อความสามารถด้านนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนรวัฒน์ ชุติวงศ์ (2554: 47-52) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คือ การ
สื่อสารภายในองค์กรอย่างเปิดกว้าง การให้ความส าคัญกบั
บุคลากรในองค์กร การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนานวัตกรรม อีก
ทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Keskin (2006: 396-417) 
ที่ได้ศึกษาวิจัยการให้ความส าคัญกับการการตลาด การ
เรียนรู้ขององค์การ และความสามารถด้านนวัตกรรมของ
องค์กรวิสาหกิจผลการศึกษา พบว่า การจัดการความรู้
เป็นปัจจั ยส าคัญที่มี อิทธิพลทางบวกต่อการสร้ า ง
นวัตกรรมขององค์การ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 จากการผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน

วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยด้านการจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS 
ซึ่งเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
ความรู้จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินงานและหาก
กลุ่มบริษัท KTIS สามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรได้อย่าง
ต่อเนื่องก็จะสามารถก่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์การที่
บุคลากรให้ความสนใจและความส าคัญกับการถ่ายทอด
แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการค้นหาความรู้ใหม่เพื่อ
พัฒนาการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารองค์การควรส่งเสริม
และพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ทั้งในด้านการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อการด าเนินงานระบบการจัดเก็บ
และการเข้าถึงความรู้ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถสืบค้น
หรือค้นหาความรู้ที่ถูกจัดเก็บไว้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องแม่นย า เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการบริหารจัดการองค์
ความรู้หรือการพัฒนาระบบ Knowledge Application 
การสื่อสารองค์ความรู้ผ่านกระดานข่าว Web Board 
หรือผ่านระบบ Line Group Knowledge เป็นต้น ซึ่ง
การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนพัฒนา
สรรสร้างแนวทางการด าเนินงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจึง
เป็นแนวทางส าคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์การ
ที่ยั่งยืน 

1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรส าคัญที่
ส่งผลต่อนวัตกรรมของกลุ่มบริษัท KTIS Group คือ การ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ๆ ใน
การด าเนินงาน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญขององค์กรตลอดจนก าหนดแผนงานและแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดเป้าหมายและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน นอกจากน้ีควรมีแผนการด าเนินงานเพื่อ
การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือกระบวนการด้านการจัดการ
ความรู้ขององค์การเพื่อให้องค์การมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาหรือ

อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงานและน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

2.2 ตลอดจนการศึกษาต่อยอดถึงผลของ
การน านวัตกรรมไปใช้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
ในด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
ในระยะยาว 

2.3 ควรมีการน าตัวแปรอื่นๆ มาใช้ใน
การศึกษาความสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่มีต่อความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่
ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองจีนต่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและภาคเหนือตอนล่างของไทย 
The Chinese political economic strategy on the development of Indo-China 
intersection and its lower northern Thailand 

ประทีป  ฉายล ี(Prateep Chayalee)* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่ส่งผลต่อโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและ
ศึกษา ความท้าทายโครงการพัฒนาการสี่แยกอินโดจีนในกรอบแนวคิดการใช้อ านาจละมุน(soft power) ผ่านการศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า การแผ่ขยายอ านาจเศรษฐกิจการเมืองจีนต่อภูมิภาคผลมาจากการใช้อ านาจละมุน(soft 
power) ผ่านบทบาทด้านธุรกิจการค้าที่เป็นตัวแพร่ขยายอ านาจละมุนที่ทรงพลังมากที่สุดและเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
การเมืองตั้งแต่ปี 1980 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน แบ่งได้ 4 ช่วง คือ การเปิดประเทศปี 1980 ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ใน
หลายรูปแบบ(Economic Zone) สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก และช่วงปลายปี 1990-2000 ท่ีเน้น
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกับการเป็นหนึ่งในขั้วอ านาจโลก ในขณะที่ปี 2000 ได้พัฒนาไปสู่ความร่วมมือกับ
เศรษฐกิจผ่านยุทธศาสตร์ GMS จนกระทั่งประสบความส าเร็จในการเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้านทางทิศใต้ ในขณะหลังปี 
2000 จีนวางยุทธศาสตร์กับประเทศอาเซียนโดยยุทธศาสตร์กวางสี(หนึ่งแกน สองปีก) โดยเช่ือมโยงเพื่อนบ้านทางทิศ
ตะวันออกโดยให้มณฑลกวางสีเป็นประตูเชื่อมอาเซียนทีค่รอบคลุมประเด็นการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเล
ผ่านยุทธศาสตร์อ่าวเป่ยปู่(PBGEC) ที่เช่ือมโยงความส าเร็จต่อจากการเจรจา ASEAN-China FTA จนเป็นที่มาของการฟื้นฟู
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก(EWEC) และโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนที่จังหวัดพิษณุโลก ในปี 
2553 ปัจจุบันจีนได้พัฒนานโยบายรุกลงใต้(Go-South Policy)ที่ช่ือ Zou Chu Qu –Going out policy (นโยบายก้าวออกไป) 
ของธุรกิจและชาวจีนเพื่อตั้งถ่ินฐานและท าธุรกิจในต่างประเทศ  
 

ABSTRACT 
This study focuses on the influence of Chinese political economic strategy on Indo-China Intersection 
Development Project (ICIDP) and the challenge of ICIDP in the soft power perspective as well as 
historical studies. As a result, It found that the deeply expansion of its political economic strategies 
through trade and commerce is most powerful means. In addition, it has been undertaken in various 
forms since 1980 to present. It represents in four periods:  Economic Zone Strategy since 1980-1990 to 
fit with global political economy. In late 1990-2000, it concentrated on its relationships with nearby 
neighboring countries. Until in 2000, it would be further developed into their economic relations and 
its achievement o be the linkage to the southern neighboring countries. Whereas the late 2000s, China 
has reset its strategy with ASEAN countries through “Guangxi strategy” (One Axis-Two Wings) of Guangxi 
province in the east as the main gate to ASEAN. It covers the overall linkages of both land-link and 
ocean-lines through “Pan Beibu Gulf Economy.” Thereafter, it has been the emergence of East-West 
Economic Corridor as well as the revival of Indo-China Intersection Development Project (ICIDP) in 
2010, respectively. Currently, China develops its Go-South Policy through Zou Chu Qu (Going-Out 
Policy) of Chinese businesses and its population emigration to set up its life as well as business in 
overseas. 
 
ค าส าคัญ : โครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวันตก 
Key Words: Indo-China Intersection Development Project (ICIDP), East-West Economic Corridor (EWEC), 
Guangxi strategy, Pan Beibu Gulf Economic Zone (PBEGZ) 
*อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยันเรศวร



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

334

2 
 

 2 

บทน า 

นับตั้ งแต่จีนได้ เปิดความสัมพันธ์กับนานาประเทศ
โดยเฉพาะประเทศภูมิภาคตอนใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
มณฑลยูนนานไล่ลงมาหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใน
อดีตจีนตอนใต้ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นดินแดนที่ปิดตายเนื่องด้วย
ไม่มีพื้นที่ เ ช่ือมออกสู่ทะเลได้ ดังนั้น เพื่อที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับทะเลดังกล่าว 
ได้แก่ จีน ไทย ลาว พม่า จึงเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่า “โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
(Quadrangle Economic Project)” ในช่วงทศวรรษ 
1990  ในช่ือโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
(Greater Mekong Sub-regions: GMS) โดยได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(ADB) ผลของ
การพัฒนาดังกล่าวได้ท าให้พื้นที่ชายแดนที่เ ช่ือมโยง
ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
กลายมาเป็นพ้ืนท่ีส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายการ
คมนาคมด้านถนนรวมถึงการพัฒนาสืบเนื่ องจาก
โครงสร้างพื้นฐานด้วย เช่น เรื่องการพัฒนาพลังงานใน
ภูมิภาค และ การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคฯ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดยุทธศาสตร์การคมนาคมและเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคตอนใต้ของจีนในสองรูปแบบ ได้แก่  ระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North–South Economic 
Corridors) และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(East–West Corridors) ซึ่งได้ผ่านจุดยุทธศาสตร์
ภูมิภาคส าคัญของไทย นั่นคือ จังหวัดพิษณุโลก เมือง
หลวงภาคเหนือตอนล่างและได้ถูกจัดให้ เป็นเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่อยังประเทศเป้าหมายในช่ือของ 
“สี่ แยกอินโดจีน ( Indo-China Intersection)”  
แต่ปรากฏว่า การพัฒนาดังกล่าวยังช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
เช่น การวางและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมาย
ชัดเจน ตลอดจนการเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวที่
ปรากฏขึ้นแล้วในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า และ ลาว 

ได้แก่ การอพยพเคลื่อนย้ายของคนจีนรุ่นใหม่ การก่อ
เกิดชุมชนชาวจีน รวมถึงรูปแบบการยึดครองทาง
เศรษฐกิจภายใต้บริบทใหม่ เป็นต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า 
ความรู้ และความเข้าใจของคนไทยเรื่ องจีนในมิติ
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้น  ยังจ ากัดอยู่ ใน
รูปแบบของกรอบความคิดด้านการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนทฤษฎีการพัฒนา
แบบตะวันตก โดยไม่รู้ ว่ าแท้ที่จริ งนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองของจีนนั้นอยู่บนรากฐานของการ
ผสมผสานในหลายรูปแบบเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะหลังที่จีนได้ท าการเปิดประเทศและสร้าง
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับประเทศ
ต่างๆทั่วโลกโดยท าหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ให้กับประเทศ
ที่ตนต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอยู่เสมอ
โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
ภูมิภาคเอเชียและกลุ่มอาเซียนด้วย  

และหากย้อนกลับไปดูระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา
โครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนล้วนเกิด
จากแรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเป็นตัว
ขับเคลื่อนทั้งสิ้นโดยเฉพาะโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่
ท าให้บรรดาเมืองชายแดนทั้งหลายเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงให้กลายเป็น
พื้นที่ใหม่ที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพื่อการค้าขายและ
คมนาคมระหว่างเมืองได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับกรณีของ
จังหวัดพิษณุโลกของไทยที่ ได้ถูกก าหนดให้ เป็นจุด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญแห่งหนึ่งในช่ือ
ของ “โครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” ในปี 2540 แต่สิ่ง
ที่น่าสนใจ คือ นับตั้งแต่แนวคิดการเกิดโครงการดังกล่าว
จนถึงปัจจุบัน(2557) การขับเคลื่อนยังเป็นไปด้วยความ
ล่าช้ามากกว่าที่ควรจะเป็นด้วยหลายเหตุปัจจัย ซึ่งหนึ่ง
ในนั้น คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเมืองของจีนที่มีต่อภูมิภาคทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคท าให้การวางแผนเชิงรุกในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เคย
เกิดขึ้นจากการเ ช่ือมั่นในกระบวนทัศน์การพัฒนา
ประเทศตามแบบตะวันตก เช่นเดียวกัน  

หากไม่เข้าใจกระบวนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่
ส่ งผลต่อประเทศด้วยแล้ว การตั้ งความหวังเรื่ อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็อาจ
น ามาซึ่งปัญหาพัวพันในหลายมิติซึ่งยากต่อการแก้ไขก็
เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานะความรู้ในเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสองฝ่าย คือ จีน และไทยนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ไม่ควรให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ความไม่เท่าเทียม
ของข้อมูลข่าวสาร(asymmetric information) หรือ ให้
เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจาก
ความเพิกเฉยไม่ใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นหลักใน
เรื่องกรอบแนวคิดการพัฒนาและผลสืบเนื่องต่อภาคส่วน
ต่างๆ ทั้ งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บ ท ค ว า ม นี้ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษายุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่
ส่งผลต่อโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน 

2. ศึกษาความท้าทายของโครงการพัฒนาการสี่แยก
อินโดจีนภายใต้อ านาจเศรษฐกิจการเมืองจีน 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
การศึกษาในเรื่องนี้ได้อาศัยกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรอบแนวคิดว่าด้วย
การใช้อ านาจละมุน(soft power) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ร่มใหญ่นั่น
คือประเด็นด้านการเมือง ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
ประการ (Nyre, 2002: p.31) ได้แก่   

1.วัฒนธรรมของประเทศนั้น โดยเฉพาะสถานที่ส าคัญใน
ฐานะแหล่งดึงดูดความสนใจของสาธารณชน รวมไปถึง
การที่วัฒนธรรมแพร่ผ่านไปยังวิถีการผลิตเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบของการติดต่อ ปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยน 

2. ค่านิยมทางการเมืองของประเทศนั้น ที่มีอิทธิพลเมื่อ
ได้รับการยกย่องเ ชิดชูทั้ งในประเทศของตน และ

ต่างประเทศก็ตาม ซึ่งส่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ขึ้นอยู่กับบริบทท่ีเหมาะสมที่ส่งผลให้นโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าวได้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

3. นโยบายภายในประเทศและนโยบายการต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นตัวสร้างความชอบธรรมและมีอ านาจควบคุมทาง
ศีลธรรมด้วย ในการประสานปัจจัยทั้ง 3 ประการให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ในการชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายให้ท าตามหรือ
เช่ือไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะแสวงหาพันธมิตรที่เป็น
แนวร่วมได้นั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการผ่านล าดับขั้น
แห่งการสร้างประพฤติกรรม (Spectrum of Behaviors) 
3 ขัน้ตอนหลักจากระดับพื้นฐานไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่ประกอบด้วย   

1. การก าหนดระเบียบวาระทีส่ าคญั (Agenda setting) 
2.  การสร้างสิ่งที่ดึงดดูใจ (Attraction)  
3. การสร้างความร่วมมือหรือให้การเลือกสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่
ชอบ (Co-opt) 

เนื่องด้วยวัฒนธรรมมีความส าคัญในการท าหน้าที่เป็นชุด
ของค่ านิ ยมและ ชุดประพฤติ ปฏิบั ติ ในการสร้ า ง
ความหมายให้แก่สังคมโดยที่วัฒนธรรมของประเทศหนึ่ง
ได้รวมเอาค่านิยมที่เป็นสากลกับค่านิยมทางการเมืองมา
ใช้เพื่อส่งเสริมค่านิยมและผลประโยชน์ท่ีคนอ่ืนๆแบ่งสรร
มาให้ ดังนั้น แนวทางที่หวังจะได้รับผลที่พึงปรารถนาจึง
เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องการสร้างความดึงดูดใจ
รวมถึงการสร้างภาระหน้าที่ต่างๆ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี
ทั้งในเชิงแคบและวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกันไม่ได้จึงเป็นตัว
สร้างอ านาจละมุน(soft power)  

ในขณะที่วัฒนธรรมอื่นๆ มองอ านาจละมุนในฐานะ
อ านาจด้านวัฒนธรรมธรรมที่ได้รับความนิยมอันหนึ่งที่ได้
ผสานกับอ านาจละมุนเพื่อสร้างความดึงดูดใจ ในบางครั้ง
ก็ได้สร้างสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะบทบาทของ
การค้าพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่ึงในหลายทางที่วัฒนธรรมได้ถูก
ใช้เพื่อเผยแพร่ออกไปให้กว้างและผ่านการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล อีกทั้งรูปแบบการไปมาหาสู่กันและการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน  
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ด้วยเหตุนี้ รั ฐบาลจึ งมีทั้ งนโยบายในประเทศและ
ต่างประเทศที่ล้วนเป็นแหล่งสร้างอ านาจละมุนอันทรง
พลัง การมีปฏิสัมพันธ์การเมืองโลกในโลกแห่งความเป็น
จริงด้วย เช่นเดียวกับการผงาดของจีนในศตวรรษที่ 21 
นั้นได้อาศัยหลักการบูรณาการสัท้อนจากตัวผู้น าประเทศ 
ที่มีภูมิหลังด้านการศึกษาที่หลากหลายแต่ก็ต้องผ่าน
หลักสูตรด้านการบริหารงานแบบสังคมนิยมดังที่ได้รับ
การสืบทอดต่อกันมาจากคนรุ่นก่อน เพื่อต้องการที่จะ
ยืนยันว่าบุคคลที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าจะ
ก้าวขึ้นสู่อ านาจต่อไปนั้นต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกพรรคทั้งคณวุฒิและวัยวุฒิผ่านการ
พิสูจน์ตนเองจากการท างานให้เป็นที่ประจักษ์(ชลธิรา , 
2554) 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงนโยบายผ่านเอกสาร
(documentary research) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
ต่างประเทศของจีนตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบันด้วยวิธี
การศึกษาทางประวัติศาสตร์(Historical studies) ควบคู่กับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) ผู้เช่ียวชาญด้าน
นโยบายการต่างประเทศของจีนและการพัฒนาเพื่อให้เห็น
มิติเช่ือมโยงของนโยบายเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ที่มีต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีพล
วัตร(dynamic approach)  
ผลการวิจัย 
1.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสี่แยกอินโดจีน พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 
5 ระยะ ได้แก่  

1.1 ช่วงหลังปี 1980  
การปฏิรูปเศรษฐกิจหลังทศวรรษ1980 สมัยเติ้ง เสี่ยวผิง
ด าเนินนโยบายที่เรียกว่า “นโยบายการเปิดประตู” 
 (Opened –door Policy) ทีมุ่่งให้เศรษฐกิจที่เกิดจาก
ทุนภายนอกได้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยการเปิดรับทุน
ต่างชาติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการผ่อนปรนเรื่อง
กฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนและได้รับ
การตอบรับจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้ข้อ

ได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้เกิดผลประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจที่รู้จักกันในช่ือของ “ยุทธศาสตร์การ
ใช้พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ” (Economic Zone) ในหลาย
รูปแบบ (อรัญญา, 2556)  ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้
ด าเนินควบคู่ ไปกับการปรับโครงสร้างพื้น ฐานทาง
เศรษฐกิจอย่างขนานใหญ่สี่ด้านหรือโครงการสี่ทันสมัย
(Four Modernizations) ประกอบด้วยการพัฒนาใน
เรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ ก า ร ท ห า ร เ ป็ น ต้ น  
จึงเท่ากับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเสมือนเป็นการการปฏริูป
และเปิดเสรีของจีนอย่างเป็นทางการด้วยแรงผลักดัน
เรื่องแนวคิดด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศที่เน้นในด้านการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ 
แม้ในช่วงเวลานั้นอยู่ในยุคของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐ
และโซเวียต และเกิดกระแสเรียกร้องหาสันติภาพในโลก
มีพลังมากกว่าการกระหายสงคราม(วิบูลย์, 2554: 122)  
1.2 ช่วงทศวรรษ 1990-2000 
ประเด็นใหม่ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการสร้างสันติภาพ
และการพัฒนาสืบเนื่องจากประเสดังหล่าวข้างต้นเป็น
มูลเหตุจูงใจที่ท าให้จีนต้องทุ่มเทพลังความสามารถและ
ทรัพยากรของชาติทั้งหมดไปที่การสร้างสรรค์พลังทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเริ่มพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังโดยมอง
ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจของโลกที่
มากขึ้นจากเดิมที่มีเพียงสองขั้วและการเกิดขึ้นของขั้ว
อ านาจใหม่ของโลกนี้จีนเองก็เช่ือว่าเป็นหนึ่งในขั้วอ านาจ
หนึ่งในบรรดาสองขั้วอ านาจจนั้น จึงด าเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นใน
ฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ให้กับจีนในการเป็นหนึ่งใน
หลายขั้วอ านาจของโลก(วิบูลย์, 2554: 126) บนหลักการ
ที่ว่า 1. ธ ารงไว้ซึ่งสถานการณ์สันติภาพ 2. ต่อต้าน
สงครามการรุกราน 3. พัฒนาการเศรษฐกิจให้เด่นชัด 
4. ยืนหยัดการอยู่ร่วมกันอย่างมั่งคั่ง  ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจึงได้รับการถูกขนานนามว่าเป็น “ยุคแห่งการอยู่
อุ่นกินอ่ิม” ที่ได้ยืนยันบทบาทการวางตนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์โลกของจีน ผลของการด าเนินนโยบายบน
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พื้นฐานแนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาสืบทอดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลส าเร็จเป็น
รูปธรรมในสมัยผู้น ารุ่นที่3 คือ เจียงเจ๋อหมิน ตั้งแต่
ปลายปี 1990-2000 

1.4 ช่วงทศวรรษ 2000 

มุ่งเน้นไปที่“ยุทธศาสตร์ที่การมี เสถียรภาพในหมู่
ประเทศเพ่ือนบ้านบนหลักการของการเคารพซ่ึงกัน
และกันการปรึกษาหารืออย่างเสมอภาค” ผ่านการ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง(Greater Mekong Sub-region: GMS) 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
(ADB) และความร่วมมือของรัฐบาลจีน รัฐบาลไทย ลาว 
พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็น
การเช่ือมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพรมแดน
ประเทศสมาชิก การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้
ชัด คือ การเช่ือมต่อพรมแดนจีนกับลาวครั้งแรกในปี 
1992 (อรัญญา, หน้า 56)  หรือ สองปีหลังจากที่เจียง
เจ๋อหมินเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี 

จึงกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดนโยบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศที่เน้นมิติความมั่นคงแบบใหม่ที่เรียกว่า 
“ความมั่นคงแบบรอบด้าน” ที่ไม่ได้กินความหมาย
แคบๆ เพียงเฉพาะด้านการทหารเพ่ือปกป้องอธิปไตย
ของประเทศแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังกินความหมาย
ที่ รวมไปถึงมิติความสัมพันธ์ด้ านอื่นๆ เ ช่น สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ที่ล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นต้อง
เดินตามแนวทางแห่งสันติภาพด้วย วิธีเดียวที่จะให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดดั งกล่าวได้นั้นจ า เป็นอย่างยิ่ งต้อง
สร้างสรรค์ความมั่นคงด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของกันและกันบนหลักของ
ความเสมอภาคเพื่อช่วยขจัดภาวะที่ไม่เอื้ออ านวย เช่น 
เจตนาร้ายที่มีต่อกันให้หมดไปเพื่อช่วยให้หลักความ
มั่นคงดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายด้วยองค์ประกอบ
หลักการส าคัญ คือ “ความเชื่อถือ ซ่ึงกันและกัน 

ผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ความเสมอภาคระหว่างกัน 
และความสัมพันธ์ระหว่างกัน” (วิบูลย์, 2554: 131)  

ด้วยหลักการ “สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม”เพื่อบรรเทา
ปัญหาและไม่ให้ปัญหานี้มาขัดขวางการพัฒนาร่วมกัน
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉัน
หุ้นส่วนที่มีความเช่ือถือระหว่างกันของประเทศเพื่อน
บ้านทั้งสองฝ่ายโดยที่จีนหวังที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี 
หุ้นส่วนที่ดี และเพื่อนที่ดีของประเทศสมาชิกอย่างยั่งยืน1  
ด้วยหลักการสามไม่และสามดี (เรื่องเดียวกัน, หน้า 132) 
ได้แก่ หลักการสามไม่ คือ 1.ไม่สร้างสัมพันธ์อย่างมี
เงื่อนไข (พันธะ) 2. ไม่ประจันหน้า  และ 3. ไม่มุ่งร้าย   
เช่นเดียวกับประเด็นของ สามดี   คือ 1.เพื่อนบ้านที่ดี  
2.หุ้นส่วนที่ดี และ 3.เพื่อนที่ดี  เป็นต้น 
 
ดังนั้น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง(GMS) ได้
สะท้อนประเด็นความขัดแย้งในความแตกต่างของระดับ
การพัฒนาระหว่างประเทศจากกรอบแนวคิดการพัฒนา
แบบทุนนิยม  และเป็นโอกาสส าคัญที่จะใช้ข้อได้เปรียบ
ของตนได้มาเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้หลักการดังกล่าวให้
เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางความมั่นคงนิยาม
ใหม่ที่เป็นตัวเช่ือมโยงความเข้าใจและสร้างข้อได้เปรียบ
ให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านรายล้อมจีน  
ยุคปัจจุบัน: ยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่บนพ้ืนฐาน
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

จีนเองได้พิจารณาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอาณาเขตของ
ตนที่ใกล้กับประเทศต่างๆอย่างถี่ถ้วนและได้มองเห็นความ
แตกต่างดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและพบว่ารั้วบ้านของตน
นั้นมีความส าคัญที่สุด(วิบูลย์, สัมภาษณ์ 2555) แม้จะมี
ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
โดยพบความแตกต่างในแต่ละทิศ เช่น ทิศเหนือนั้นมีความ
เข้มแข็งดี คือ รัสเซีย ในขณะที่รั้วบ้านทิศตะวันตกประสบ
กับความสับสนวุ่นวาย คือ ความขัดแย้งในกลุ่มประเทศ
                                                 
1 อ้างถึง ค ากล่าวของประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน เดอืนธันวาคม 1997 
ในเวทีพบปะผู้น าจนี-อาเซียนอย่างไมเ่ป็นทางการ 
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ตะวันออกกลางเอง และกับสหรัฐอเมริกา ในขณะที่เพื่อน
บ้านทิศตะวันออกนั้นล้วนแสดงออกในด้านความดุดันไม่
เหมือนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีเหนือ และไม่มี
ทีท่าว่าจะสงบได้ง่าย ซึ่งต่างจากเพื่อนบ้านทางทิศใต้นั้นมี
แต่ความสันติสุขมากกว่าเพื่อน จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
จีนให้ความสนใจกับประเทศตอนใต้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสันติภาพผ่านความ
มั่นคงในนิยามใหม่อย่างยิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
สอดคล้องกับการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่
ในภูมิภาค” ด้วยหลัก 4 ประการ2 (อ้างแล้ว, s-12) ได้แก ่
1. ชายแดนเป็นสิ่งส าคัญอันดบัแรก 
2. ประเทศมหาอ านาจเป็นกุญแจส าคัญ 
3. ประเทศก าลังพัฒนาคือฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
4. ความร่วมมือพหุภาคี คือ เวทีแหง่ความส าเร็จ 
1.5 ปลายปี 2000: ยุทธศาสตร์กวางสี 

และหัวใจส าคัญสี่ประการนี้จึงเป็นที่มาของ “โครงการ
ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ทิศใต้” นับตั้งแต่ปลายปี 2000 และ
พัฒนารูปแบบจนเห็นผลส าเร็จในหลายโครงการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบการ
เช่ือมต่อการขนส่งทางบก การเปิดพรมแดนในพื้นท่ีที่ยาก
ต่อการเข้าถึงรวมถึงการขยายตัวของเมืองหลักในภูมิภาค
ต่างๆ เพื่อรองรับเชื่อมต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของจีนที่
ก าลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้ซึ่งประจวบเหมาะกับ
ช่วงเวลาที่มีการแข่งขันการค้าในตลาดโลกท้ังของจีนและ
กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างดุเดือดนั้น  ประจวบเหมาะกับ
อดีตนายกจู หรงจี ได้เยือนประเทศอาเซียนอย่างเป็น
ทางการจึงเป็นท่ีมาของการเกิดการเจรจาข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างจีนกับอาเซียนขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2000 
เรียกว่า ASEAN-China Free Trade Agreement: 
ACFTA) ซึ่งสาระส าคัญของข้อตกลงต้องการลดอัตราภาษี
น าเข้าระหว่างกันให้เหลืออัตราศูนย์ซึ่งเรื่องนี้จีนได้ให้
ความส าคัญและผลักดันตลอดมาผ่านการมาเยือนของผู้น า
จีนนับตั้งแต่ นายกรัฐมนตรีเหวินเจียเป่า จนกระทั่งถึง 

                                                 
2 อ้างถึง ค าประกาศของ นายหลี่ เจ้าซิง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม 2005 ใน
หนังสือปกขาวว่าด้วยการพัฒนาอย่างสันติของจีน วันที่ 6 กันยายน 2011 

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนที่จะเข้ารับต าแหน่งผู้น า
ประเทศคนใหม่ นั้นแสดงให้เห็นว่า เป็นการส่งสัญญาณ
ตลาดในฐานะ “ใบเบิกทาง” ให้กับนักลงทุนของจีน โดยจีน
มีความหวังว่าจะใช้เวทีทุกรอบ เพื่อเจรจาหาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(อักษรศรี, หน้า 56) โดยยุทธศาสตร์หนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน 
คือ สภาพภูมิศาสตร์ของมณฑลที่อยู่ใกล้กับประเทศทางใต้
เหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดัน
โครงการที่เรียกวา่ โครงการพีบีจี(PBG: Pan Beibu Gulf 
Economic Co-operation) กับกลุ่มประเทศอาเซียน
ตั้งแต่ปี 2007 โดยมีผู้ขับเคลื่อนหลักในโครงการดังกล่าว 
ได้แก่ มณฑลกวางสี กวางตุ้ง และไหหล า(เรื่องเดียวกัน, 
หน้า 56-57) ซึ่งเป็นมีความส าคัญกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยตรงในฐานะเป็นคู่ค้าส าคัญที่สุดที่คิดเป็น 1 ใน 3 ของ
การค้าจีน-อาเซียนทั้งหมด โดยเฉพาะ “มณฑลกวางสีนั้น
ได้รับการจัดวางให้เป็นประตูสู่อาเซียน” และรับบทเป็น
พระเอกในความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในการเล่นยุทธศาสตร์
เปิดประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านของจีนในช่ือ “ยุทธศาสตร์
กวางสี” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ยุทธศาสตร์ 3M หรือ หนึ่ง
แกนสองปีก” (วิบูลย์, หน้า s-14)  

ยุทธศาสตร์หนึ่งแกนสองปีก(One Axis, Two Wings)  
เป็นยุทธศาสตร์ที่อาศัยความได้เปรียบของสภาพพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบในการเช่ือมต่อไปยังพื้นที่
เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่งระหว่างจีนกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่ใช้แกน หมายถึง
รูปแบบเศรษฐกิจที่ เช่ือมโยงกันทางบกโดยใช้เส้นทาง 
หนานหนิง-สิงคโปร์(M-1) โดยแบ่งเป็นสองสาย3  คือ 1) 
เส้นทางทางบกเลียบฝั่งตะวันออก คือ หนานหนิง-ฮานอย-
ดานัง-โฮจิมินห์-พนมเปญ-กรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 
ปัจจุบันเส้นทางในช่วงระหว่างนครโฮจิมินห์-กรุงพนมเปญ 
ยังสร้างไม่เสร็จผู้น าของเวียดนามและกัมพูชาได้ขอให้ฝ่าย
จีนเข้าไปลงทุนช่วยสร้างทางช่วงนี้ 2) เส้นทางทางบกสาย
กลาง คือ หนานหนิง-ฮานอย-บินห์-เวียงจันทน์-หนองคาย-
กรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร์  ในขณะที่ปีก หมายถึง 
                                                 
3 ส านักงานกงสุล ณ นครหนานหนิง/ศูนย์ขอ้มูลธรุกจิไทยในจนี ณ  
นครหนานหนิง 
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รูปแบบเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงการขนส่งทางน้ าและทะเลด้วย 
2 เส้นทาง คือ แม่น้ าโขง(M-2: Mekong Sub-region Co-
operation) ประกอบด้วย จีน(ยูนนาน และกว่างซี) ไทย 
พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในขณะที่ฝั่งอ่าวตังเกี๋ย 
หรือ เป้ยปู่วาน(M-3: Marine Economic Co-operation) 
ประกอบด้วย จีน (กว่างซี กวางตุ้ง ไหหล า) เวียดนาม 
มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน  

ดังนั้น จึ งพอเห็นภาพชัดเจนว่ าท าไมจีนถึงต้องให้
ความส าคัญกับกลุ่มประเทศทางตอนใต้ เนื่องจากข้อ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เองที่จีนสามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ที่ขนาบได้ทั้งทางบกและทางทะเลกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ทางตอนใต้ผ่านกวางสี เพื่อเป็นช่องทางให้นักธุรกิจจากจีน
เข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ง่าย เช่นเดียวกับนัก
ลงทุนจากอาเซียนก็สามารถเข้าไปลงทุนที่กวางสีด้วย
เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากสิงคโปร์ มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ด้วยเหตุที่กวางสีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตรร์ุกลง
ใต้ส าคัญอันหนึ่งทิศตะวันออก ดังนั้น จีนจึงให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่เช่ือมต่อกันทางทะเลกับ
ประเทศอาเซียนตอนใต้ ที่เรียกว่า “เขตเศรษฐกิจรอบอ่าว
เป่ยปู้ในกวางสี” (Guanxi Beibu Gulf Economic 
Zone: GBEZ) ซึ่งครอบคลุม 4 เมืองหลัก คือ หนานหนิง 
ฝางเฉิง ชินโจว และเป๋ยไห่(อักษรศรี,หน้า 59)  

ด้วยหลักการเดียวกันนี้ ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน ย่อม
ส่งผลดีต่อจีน และกลุ่มประเทศสมาชิก จีนจึงได้ใช้โอกาส
ดังกล่าวขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจทางทะเลผ่านทาง GBEZ
โดยการผลักดันผ่านกลุ่ม PBG และได้ปรากฏเป็นข่าวใน
เรื่องของความขัดแย้งในพื้นที่ทางทะเลกับเวียดนามใน
ปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ทับซ้อนในน่านน้ าทะเลจีนใต้
ในช่วงเดือน มิถุนายน ปี 2011 จนเกิดเหตุการณ์ที่ราชนาวี
เวียดนามซ้อมรบด้วยขีปนาวุธจริงเพื่อแสดงแสนยานุภาพ
ของกองทัพเรือของตน(อักษรศรี, หน้า 59)ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวได้น าไปของสู่ข้อพิพาทในการที่จะบัญญัติช่ือที่ใช้
เรียกพื้นที่พิพาทดังกล่าวที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ในช่ือ 
ทะเลจีนใต้(South China Sea)  แต่เวียดนามไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งและให้เรียกว่า ทะเลตะวันออก(East Sea) ซึ่งการ
ถกเถียงในประเด็นดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ ดังนั้น ในการ

ประชุมกับคณะท างานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างทางการจีนกับเวียดนามจึงต้องสงวนค าน าหน้าช่ือ
ทะเลไว้ให้เหลือเพียงค าว่าทะเลเพียงอย่างเดียวเพื่อความ
เสมอภาคของคู่กรณีเพื่อที่งานจะได้เดินหน้าต่อไปได้4  

2.  ความท้าทายของโครงการการพัฒนาสี่แยกอินโด
จีนภายใต้อ านาจเศรษฐกิจการเมืองจีน 

2.1 ที่มา ปัญหา และอุปสรรค 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงจีนในอนาคต ได้ด าเนินการผ่านกรอบ
ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free 
Trade Agreement: ACFTA)  เป็นตัวส่งสัญญาณตลาด
ให้กับธุรกิจและนักลงทุนจีนเห็นโอกาสในภูมิภาคนี้
(อักษรศรี,หน้า 49) โดยเฉพาะสภาพภูมิศาสตร์ของไทย
ตั้งอยู่ ใจกลางระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่ง เ ช่ือมต่อจุด
ยุทธศาสตร์ของจีนได้ทั้งสองฟากมหาสมุทร คือ ทะเลอัน
ดามันทางตะวันตก กับ อ่าวตังเกี๋ยที่เวียดนาม(วิบูลย์ , 
อ้างแล้ว) ดังนั้น ไทยจึงเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์รุก
ทางใต้ที่จีนให้ความส าคัญ ผ่านยุทธศาสตร์ก้าวออกไป
(Zou Chu Qu) ในปี 2000 เพราะ ประเทศไทยมี
นโยบายส่งเสริมการลงทุน(BOI) จากภาครัฐและมี
แรงงานคุณภาพจซึ่งเอื้อต่อการลงทุนและด าเนินธุรกิจ
ของจีนในไทย(อักษรศรี,หน้า 39)  

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์กวางสี ( 1 แกน 2 ปีก) ที่เช่ือม
ระบบการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเลสองสองฟากฝั่ง
มหาสมุทรได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงการ GMS 
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เช่ือมต่อการ
ขนส่งและระบบโซ่อุปทานไปได้จึงส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการพัฒนาภูมิภาคโดยเฉพาะหัวเมืองหลักที่อยู่

                                                 
4 ประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้นี้ เป็นประเด็นข้อพิพาทยืดเยื้อต้ังแต่สมัยที่เต้ิง
เสี่ยวผิงเป็นประธานาธิบดีและไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติได้ จนท าให้เต้ิงเสี่ยวผิง
ถึงกับปรารภกับคณะท างานที่ใกล้ชิดว่า “ เรื่องดังกล่าวคงไม่สามารถยุติได้ที่รุ่น
เรา สมควรที่คนรุ่นหลังจะได้หาทางเพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป” (อ้างในการอภิปราย
ของ วรศักด์ิ มหัทธโนบล ในการสัมมนา เรื่อง การผงาดข้ึนของจีนในศตวรรษที่ 
21: โอกาสและท้าทาย วันที่ 30 เมษายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอธนี 
กรุงเทพฯ) 
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ในแนวเส้นทางดังกล่าวภายใต้ ช่ือโครงการระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic 
Corridor: EWEC) ที่มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว 

ในฐานะศูนย์กลางการเ ช่ือมต่อทางด้านการขนส่ง
เช่ือมโยงในระดับภูมิภาคในฐานะเมืองหน้าด่านทั้งสอง
แนว เสมือนเป็นสะดือของประเทศที่น่าจับตามอง และ
โครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนได้ก าเนิดขึ้นในปี 1997 
โดยการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกที่
ร่วมกันผลักดันจนท าให้โครงการดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในยุคนั้นที่จะให้พิษณุโลกเป็น
ศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน เนื่องจากเห็นว่าแนวระเบียง
เศรษฐกิจหลักที่พาดผ่านสองแนวนั้นคาดการณ์ว่าจะมี
การไหลทะลักเข้ามาของสินค้าจากจีนตอนใต้ที่ผ่านมา
จากทางภาคเหนือของไทยเพราะข้อได้เปรียบด้านค่า
ขนส่งที่ถูกลงและใช้เวลาไม่นาน และเป็นจุดศูนย์กลาง
เช่ือมต่อของทั้งสองฝั่งทะเล อีกทั้ง การประเมินว่า 
นักธุรกิจจีนจะก่อตั้งศูนย์กระจายสินค้าในฝั่งสปป.ลาว 
ซึ่งจะท าให้สินค้าทะลักเข้าสู่ประเทศไทย และหาก
พิษณุโลกนิ่งเฉยนับว่าเสียโอกาสในฐานะเป็นเมืองบริการ
สี่แยกอินโดจีน โดยสภาหอการค้าไทยจะท าหน้าที่เป็น
องค์กรค้ าประกันภาษี กรณีการขนส่งสินค้าจากไทยไป
เวียดนามด้วยตู้คอนเทนเนอร์ และจะไม่มีการเปิดตู้
จนกระทั่งถึงปลายทาง แม้จะผ่านเขตสปป.ลาว ก็ไม่ต้อง
ถูกเรียกเก็บภาษี แต่สินค้าจะไม่ถูกเปิดหรือเกิดการสูญ
หายระหว่างทางโดยที่สภาหอการค้าไทยท าหน้าที่ค้ า
ประกัน รถบรรทุกในแต่ละประเทศจะต้องขึ้นทะเบียน
ฝ่ายละ 400 คัน เพื่อความสะดวกในเรื่องขนส่งด้วยใน
ส่วนรถนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อจะไม่ต้อง
จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศที่ผ่านกรณีดังกล่าว 
สปป.ลาวกับเวียดนามผ่านข้อตกลง ท าให้รถส่วนตัวและ
รถบรรทุกวิ่งผ่านสะดวกข้ึน 

ดังนั้น การขนส่งจึงจ าเป็นต้องมีการแวะพักของสินค้า
ก่อนที่จะขนถ่ายต่อไปยังภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้
และไปสู่ทะเลทั้งสองฝั่งต่อไป แต่ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

โครงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนล่างได้หยุดชะงักและ
ไม่ได้รับการสานต่อเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรอบแนวคิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก
มากกว่ายึดกับนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวมที่ สะท้อนผ่ านจากการเปลี่ ยนวาระการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) 
คนเก่าที่ได้บรรจุวาระเรื่องของโครงการก่อสร้างศูนย์โลจิ
สติกส์ ศูนย์พักรถและกระจายสินค้า 4 จุด 4 มุมเมือง ที่
ได้อยู่ในแผน 3 ปีของ อบจ. ที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 
80 ล้านบาท  

พอเปลี่ยนวาระการบริหารโครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอ 
หรือ เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณตามนโยบาย
การบริหารของนายกฯคนใหม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหา
หลักการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพขององค์กร
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่
ต้องมีการบริหารจัดการเชิงพลวัตร คือ มองมิติเช่ือมโยง
ในเรื่องประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่
มุ่งไปที่ประโยชน์ระยะสั้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมในระยะยาวด้วยการที่   
จึงเกิดค าถามต่อโครงการฯดังกล่าวจะสามารถเช่ือม
ต่อไปยังประเทศจีน พม่า และเวียดนามได้จริงหรือ5 
(ผู้จัดการออนไลน์, เพิ่งอ้าง) จนกระทั่งมีมติจากที่ประชุม
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกรรมการสภา
หอการค้า เมื่อวันที่  15 กันยายน 2552 ที่ระบุว่า 
“พิษณุโลกเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กระจายสินค้า” 
นับเป็นเวลาถึง 12 ปีที่โครงการฯนี้ร้างซึ่งมีค่าเสียโอกาส
จ านวนมหาศาลที่สมควรได้รับจากการเตรียมพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจในบริบทใหม่ในภูมิภาค แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีก าลังด้านงบประมาณทีเพียงพอและสมควร
อย่างยิ่งที่จะเป็นฝ่ายรุกในฐานะเจ้าของพื้นที่ท าให้
หน่วยงานและกระทรวงที่ร่วมรับผิดชอบโครงการฯ
ดั งกล่ า วว่ า ไ ม่ รู้ จ ะ ช่วยขั บ เคลื่ อน หรื อสนับสนุ น

                                                 
5 อ้างถึง บทสัมภาษณ์ของนายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองเลขาธิการสภา
หอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  
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งบประมาณต่อได้อย่างไรและรูปแบบไหน โดยที่ท้องถิ่น
เองเห็นว่าเรื่องศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์
นั้นรัฐควรที่จะเป็นผู้น าในโครงการฯดังกล่าวก่อนเพราะ
โครงการนี้เป็นเจ้าภาพหลายหน่วยงานจ าเป็นต้องมานั่ง
ปรึกษาในการบูรณาการสี่แยกอินโดจีนที่ควรจะเป็น 
แม้ว่าท้องถิ่นจะมีงบประมาณจ ากัดเพียง 10-20 ล้าน
บาทซึ่งอาจไม่เพียงพอแต่ช่วยให้โครงการให้เดินหน้า
ต่อไปได้   

2.2 โครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน:ภาพที่หวนกลับมาสู่ 
ภาพใหญ่ ของ East-West Economic Corridor 
(EWEC) ในช่วงปี 2553 โดยมีโครงการขยายถนนจาก  
2 เป็น 4 เลน ในถนนเอเชียหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-
หล่มสักระยะทาง 105 กิโลเมตรเพื่อรองรับการขนส่ง
ขนาดใหญ่จากฝั่งประเทศจีนตอนใต้ และพม่าผ่านภาค
อีสานของไทยก่อนไปท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม  
แม้ไม่ได้รับเงินกู้จาก ADB แต่กรมทางหลวงให้
งบประมาณปี 2553 จ านวน 900 ล้านบาท ขยายถนน 4 
เลนจากอ า เภอวั งทอง จ .พิษณุ โลกระยะทาง 20 
กิโลเมตร และขยายถนน จาก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ส่วนถนนในช่วงตอนกลางๆ 
จะต้องรองบประมาณในปีถัดไป ในส่วนถนนจากอ าเภอ
แม่สอด จ.ตาก ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 323 กิโลเมตร 
ได้เริ่มด าเนินการที่จะขยายเป็นถนน 4 เลน จ านวน 148 
กิโลเมตร หรือ อีก 175 กิ โลเมตร และได้รั บการ
สนับสนุนจากงบไทยเข้มแข็ งของรั ฐบาลอภิสิทธิ์ 
ปีงบประมาณ 2553-2555 ได้จัดสรรเม็ดเงินลงจังหวัด
พิษณุโลกประมาณ 10,000 ล้านบาท (แยกเป็นกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 4,000 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม 
2,000 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการประมาณ 2,000 
ล้านบาท และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จ านวน 
34 ล้านบาท) ในส่วนของงบกระทรวงคมนาคมจากการที่
ได้ขยายถนน 4 เลนจากงบกรมทางหลวงปกติเดิมออกไป
ใกล้เขตอ.นครไทย จ.พิษณุโลก บนเส้นทางถนน 12 
พิษณุโลก-หล่มสัก มูลค่า 772 ล้านบาท (อ้างแล้ว) 

นอกจากน้ี พิษณุโลกได้พิสูจน์ศักยภาพด้วยการเป็นเมือง
หลวงของภาคเหนือตอนล่าง และเป็นจังหวัดที่มีก าลังซื้อ
สูงเพราะไม่ใช่ก าลังซื้อจากคนในจังหวัดเท่านั้น แต่ยังมี
ก าลังซื้อจากคนพิจิตร สุโขทัย ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ 
และอีกหลายจังหวัดข้างเคียงที่เข้ามาจับจ่าย และใน
อนาคตอันใกล้ และมีก าลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้า
มาหนุนด้วยโครงการฯดังกล่าว อีกทั้งเป็นเมืองการศึกษา
ของภาคเหนือตอนล่างซึ่งเป็นหน่ึงปัจจัยส าคัญโดยเฉพาะ
มีมหาวิทยาลัยช้ันน าคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีนิสิต 
อาจารย์ และบุคลากร รวมกันเกือบ 3 หมื่นคน และ
สถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นๆที่ช่วยเสริมบทบาทการ
พัฒนาเศรษฐกิจเ ช่ือมโยงภูมิภ าคท าให้ธุรกิจจาก
ส่วนกลางและต่างประเทศได้ความเช่ือมั่นว่าโครงการ
พัฒนาสี่แยกอินโดจีนมีความเป็นไปได้สูงสะท้อนผ่านการ
รุกคืบกลุ่มธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่  

1. การเข้ามาตั้ ง  Cambridge Regional 
College-โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ ์คอลเลจ (ประเทศ
ไทย) ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเก่าแก่จากอังกฤษเพื่อรองรับ
การเปิดเออีซี โดยที่น่ีถือเป็นสาขาแรกในภูมิภาคอาเซียน
อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกันยายน 2554 

2. การขยายตัวขอกลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าของ
กลุ่มเซ็นทรัลฯ ทีต่ัดสินใจเปิดศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของ
ภาคเหนือตอนล่างที่นั่น ในขณะที่กลุ่มเทสโก้ก็ขยายเป็น 
2 สาขา เช่นเดียวกับบิ๊กซีและโฮมโปรต่างก็ก าลังขยาย
พื้นที่เพื่อรองรับแนวโน้มของก าลังซื้อที่จะมากขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ ด้วยความหวังในช่วงโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงจะแล้วเสร็จ ยังมีกลุ่ทธุรกิจห้างสรรพสินค้า
ช้ันน าอ่ืนๆได้ลงไปส ารวจพื้นท่ีในพิษณุโลกแล้ว  

3. ขณะที่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกรถยนต์รายใหญ่เข้า
ด าเนินการครบทุกค่ายแล้ว โดยฟอร์ดเพิ่งเปิดโชว์รูมใหม่ 
ขณะกลุ่มฮอนด้าได้ปรับปรุงโชว์รูมใหม่ให้ใหญ่ขึ้น 
นอกจากนี้ กลุ่มยักษ์ด้านตลาดรถเช่าอย่าง “ไทยเร้นท์
อะคาร์” ก็เตรียมทุนร่วม 25 ล้านบาทเพ่ือเปิดสาขาใหม่ 
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4. ธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์  ในพิษณุ โลกตื่นตั วและ
เคลื่อนไหวอย่างมาก โดยในวันท่ี 19 ตุลาคม 2554 กลุ่ม  
AP ได้เปิดขายคอนโดอย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ 
COO ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของ AP โดยตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
ใกล้สี่แยกอินโดจีน รวม 448 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.39 
ล้านบาท มูลค่าโครงการ 728 ล้านบาท6  โดยก่อนนี้มี 
“กัลปพฤกษ์” แบรนด์คอนโดของ CP Land เข้าไปรุก
พื้นที่ก่อนและได้เปิดตัย่างเป็นทางการ โดยที่โครงการ
แรกมูลค่าราว 260 ล้านบาท จ านวนกว่า 200 ยูนิต 
ราคาเริ่มต้น 1.3 ล้านบาทได้ถูกจองหมดแล้ว และมีแผน
ขยายระยะต่อไป นอกจากน้ี CP Land ยังมีแผนสร้าง
โรงแรมและออฟฟิศให้เช่าในพิษณุโลกด้วย  ขณะที่คู่แข่ง
รายใหญ่อสังหาฯ คือ แสนสิริ  แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ 
ศุภาลัยเองก็เตรียมเข้ามาจับจองท าเลเพื่อเตรียมลงทุน
ก่อสร้างในระยะอันใกล้ นอกจากบริษัทด้านการพัฒนาที่
อยู่อาศัยแล้วผู้บริหารระดับสูงของ “สวนสยาม”  
ได้เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนจะสร้างสวนน้ าที่พิษณุโลกด้วย
เช่นกัน  

5.การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล และพิษณุโลกได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Medical Tourism Hub) ของภาคเหนือ
ตอนล่าง ซึ่งพบว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีคนไข้จากเมียน
มาร์บินมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนที่พิษณุโลกเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้  เดือนสิงหาคม 2554 กลุ่ม
โรงพยาบาลกรุงเทพ (BGH) ได้เข้าซื้อหุ้น 70% 
โรงพยาบาลรัตนเวช ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โรงพยาบาลเอกชน
ช้ันน าของพิษณุโลกและได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงพยาบาล
กรุงเทพพิษณุโลก ขณะที่เครือโรงพยาบาลธนบุรีก็ได้ร่วม
ทุนกับโรงพยาบาลอินเตอร์เวชการไปก่อนหน้านั้น และ

                                                 
6 อ้างถึง บทสัมภาษณ์ วิทการ จนัทวมิล รองกรรมการผูอ้ านวยการสาย
กลยุทธก์ารตลาดบริษัท AP ทีก่ล่วว่า “ทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพใน
ฐานะการเป็น “ศนูย์กลางภาคเหนอืตอนล่าง” โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ด้านศูนย์กลางโลจิสตกิสข์องพิษณุโลก ซึ่งจะได้ประโยชนอ์ย่างเต็มที่จาก
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาโครงการรถไฟ
ความเรว็สูง และการเชื่อมต่อทางรถไฟกับประเทศเพือ่นบ้าน อกีทั้งการ
เพิ่มขึน้ของนกัลงทนุ นักธรุกิจ คนท างาน ทัง้จากส่วนกลาง และจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งเป็นกลุ่มคนทีม่ีก าลังซ้ือสูง” 

เดือนกันยายน ปีเดียวกัน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ก็เพิ่ง
ประกาศการซื้อหุ้นโรงพยาบาลพิษณุเวช โดยถือหุ้น ใน
สัดส่วน 51% ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการลงทุนต่างจังหวัด
ของกลุ่มนี ้

ดังนั้น การศึกษาท าให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในพิษณุโลกอยู่ภายใต้อ านาจเศรษฐกิจการเมืองจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก -
ตะวันตก(East-West Economic Corridor :EWEC)  
ซึ่ ง เป็ นหยึ่ ง ในยุทธศาสตร์ ที่ พัฒนาสืบ เนื่ อ งจาก
ยุทธศาสตร์กวางสี(หนึ่งแกนสองปีก) ควบคู่กับนโยบาย
ก้าวออกไป(Going out policy) เพื่อให้ธุรกิจของจีน
สามารถรุกตลาดโลกผ่านประเทศอาเซียนอย่างเป็น
ระบบจึงท าให้เกิดกระบวนการแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมผ่านนโยบายการพัฒนาภูมิภาคในทุกมิติที่ไม่
อาจหลีก เลี่ ยง ได้  ดั งนั้ น  การบริหารจั ดการการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมบนกรอบการพัฒนา
อย่างยั่งยืนจะสามารถท าได้อย่างไร เพราะ ในอีตที่ผ่าน
มานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยล้วนถอดแบบ
จากสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันระเบียบเศรษฐกิจการเมือง
โลกได้ย้ายมาอยู่ท่ีจีน  

ในขณะทีอ่งค์ความรู้ด้านจีนศึกษาที่มิใช่เฉพาะด้านภาษา
ของสังคมไทยในหลายมิติยังมีอยู่จ ากัดและเป็นกรอบ
แนวคิดแบบเก่าและที่ส าคัญได้มีการเตรียมพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้
อย่างไรและรูปแบบไหนยิ่งนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับความสัมพันธ์กับต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงเรื่อง
การเช่ือมสัมพันธ์ท่ีมุ่งเน้นการเกื้อกูลในระยะยาว ไม่ใช่มุ่ง
แต่ตักตวงผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องค านึงถึง
การมีจิตใจต่อส่วนรวม(Public Spirit) ด้วย กรณีภูมิภาค
อินโดจีนที่เราต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเช่ือมโยงด้วยนี้
จ าเป็นต้องตระหนักในเรื่องการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้น
ความยั่งยืนซึ่งต้องคิดท าการบ้านร่วมกันอยู่เสมอว่า “เรา
จะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” 
(วิวัฒน์ชัย, หน้า 121) จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักรู้
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การเปลี่ยนแปลงกับภาวะระเบียบเศรษฐกิจการเมืองของ
โลกและภูมิภาคในปัจจุบัน  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การแผ่ขยายอ านาจเศรษฐกิจการเมืองจีนต่อภูมิภาคใน
ปัจจุบั นล้ วน เป็ นผลมาจากการ ใ ช้อ านาจละมุ น 
(soft power) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านธุรกิจ
การค้าที่เป็นตัวแพร่ขยายอ านาจละมุนให้ลุ่มลึกมาก
ยิ่งขึ้นและเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองตั้งแต่ปี 
1980 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ช่วงการเปืด
ประเทศปี 1980 ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในหลาย
รูปแบบ(Economic Zone) ผสมผสานกับบริบท
เศรษฐกิจการเมืองโลก เช่น ช่วงปลายปี 1990-2000 ที่
เน้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกับการเป็นหนึ่ง
ในขั้วอ านาจโลก และในปี 2000 ได้ให้ความส าคัญกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือกับเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ GMS 
จนกระทั่งประสบความส าเร็จในการเช่ือมโยงประเทศ
เพื่อนบ้านทางทิศใต้ จนกระทั่งปลายปี 2000 จีนมุ่งหวัง
ที่ จะสร้ างความสัมพันธ์กับประเทศอา เซียนผ่ าน
ยุทธศาสตร์กวางสี(หนึ่งแกน สองปีก) โดยเช่ือมโยงเพื่อน
บ้านทางทิศตะวันออกโดยให้มณฑลกวางสีเป็นประตู
เชื่อมอาเซียน โดยเน้นครอบคลุมประเด็นการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์อ่าวเป่ยปู่(PBGEC) ที่เช่ือมโยงความส าเร็จต่อ
จากการเจรจา ASEAN-China FTA จนเป็นที่มาของการ
ฟื้นฟู โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก(EWEC) และโครงการพัฒนาสี่แยกอินโดจีนที่
จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2553 ซึ่ งยุทธศาสตร์การรุก
อาเซียนของจีนได้พัฒนาในรูปแบบใหม่ที่ช่ือ Zou Chu 
Qu –Going out policy (นโยบายก้าวออกไป) ของ
ธุรกิจและชาวจีนเพื่อบุกเบิกแผ่นดินใหม่ในปัจจุบันที่
ต้องการบรรลุเป้าหมายรวมการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
เส้นทางและการพัฒนาที่เรียกว่า "One belt one 
“road”  
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณกองวิจัยมหาวิทย่
ลัยนเรศวรที่ได้สนับสนุนงบประมาณการท าวิจัยเรื่องนี้
ภายใต้หัวข้อ “การศึกษากรอบแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจ
เชียงใหม่-เวียงจันทน์กับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนใน 7 จังหวัดภาคเหนือ” ตลอดจน
นักวิชาการ และกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้อ่านและวิพากษ์
เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆที่มีความน่าสนใจและตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้งานนี้
เป็นงานวิชาการที่สร้างคุณค่าให้กับหลายฝ่ายได้ตระหนัก
และน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ควรศึกษาการศึกษาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาในมิติ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองที่ก าลังมีความส าคัญในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจมากกว่าวิธีวิทยาทาง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัที่เน้นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
เป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่การผงาดของจีนในศตวรรษท่ี 
21 ได้ช่วยตั้งค าถามถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
กับต่างประเทศทั่วโลกว่าก าลังลบล้างแบบความเชื่อของ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ  
ท าให้สังคมศาสตร์สาขาอื่นได้เปิดพื้นที่ร่วมอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจในเชิงบูรณาการซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสร้างผู้น าของจีนที่ล้วนเดินตาม
เส้นทางแห่งการบูรณาการด้วย 
เอกสารอ้างอิง 
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The Dynamics of Drought-prone Community in Upper Chi watershed: A case study of 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะภัยแล้งและพลวัตการปรับตัวของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชีตอนบน 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลและกลุ่ม คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าทางศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการเครือข่าย คณะกรรมการกลุ่ม นายก อบต. และ
เกษตรกร จ้านวน 50 คน ในชุมชนโนนศิลาที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี โดยวิเคราะห์เนื้อหาและน้าเสนอ
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุมชนประสบภัยแล้งดังนี้ 1) ด้านอุตุนิยมวิทยา: ฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลา 4-5 เดือน 
ระหว่างเดือน พ.ย. – มี.ค. 2) ด้านอุทกวิทยา: คลองน้้าและสระน้้าแห้งขอด 3) ด้านเกษตรกรรม: พืชผลเจริญเติบโต้ช้า ต้น
เตี้ย ต้นเล็ก ใบเป็นเพลี้ยและแห้งตาย 4) ด้านเศรษฐกิจสังคม: ผลผลิตตกต่้า สมาชิกท้างานนอกภาคเกษตรมากขึ้น 2. พลวัต
การปรับตัวของชุมชนมี 3 ช่วง คือ 1) การตั้งถ่ินฐานและก่อร่างสร้างตัว: ท้าเกษตรกรรมเพื่อบริโภคเป็นหลัก 2) การพัฒนา
ตนเอง: ท้าเกษตรกรรมกึ่งบริโภคและค้าขาย 3) การเปิดรับทุนอย่างเต็มที่: ท้าเกษตรกรรมเพื่อขายเป็นหลัก ผลการวิจัยนี้
สามารถเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น น้าไปก้าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการ
ปรับตัวของชุมชนที่ศึกษาหรือชุมชนในลุ่มน้้าชีตลอดถึงชุมชนอื่นที่ประสบภัยแล้งได้ 

 
Abstract 

 This research aims to study the characteristics of drought and the dynamics of 
adaptation to drought of drought-prone community in upper Chi River. Qualitative research is used in 
this study. Data were collected by interviewing 50 individuals, groups, including the village headmen, 
community leaders, local scholars, religious leaders, village council, network council, the board of chief 
executive of the Subdistrict Administrative Organization (SAO) and farmers in Nonsila area where the 
drought continues annually. Content analysis and descriptive presentation are used in the study. The 
results showed that: 1. the community faces the following aspects: 1) meteorological aspect: no rain for 
4-5 consecutive months between November – March 2) hydrological aspect: water in canals and pools 
dries up 3) agricultural aspect: crops grow slowly and plants are short and small with dried leaves 4) 
socio-economic aspect: the productivity drops and the members of the community work outside the 
agricultural sector more. 2. There are three stages of the dynamics of community adaptation 1) 
settlement and establishment: farming primarily for self-consumption 2) self-development: farming for 
self-consumption and trade 3) fully opening for fund: farming primarily for trade. 
 These results can be used as a guideline for the relevant authorities, such as the Subdistrict 
Administrative Organization (SAO) and the municipality, for setting the policies on developing and 
promoting adaptation of the community where the research was conducted or other communities along 
Chi watershed including the communities that suffer from drought. 
 
ค้ำส้ำคัญ : พลวัตชุมชน, เสีย่งภัยแล้ง, ลุ่มน้้าชีตอนบน 
Key Words: Community dynamics, Drought-prone, Upper Chi watershed  
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่องความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชีตอนบน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษย์สาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท้าวิทยานิพนธ์ ประจ้าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 
**นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
***ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
****สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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1. บทน้ำ 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) 
เป็นสาเหตุที่ส้ าคัญอย่างหนึ่ งที่ท้าให้ เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (natural disaster) ทั่วโลก เช่น แผ่นดินไหว น้้า
ท่วม ภัยแล้ง สึนามิ เป็นต้น ภัยพิบัติเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์อย่างมาก ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลกจึง ได้
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติเหล่านั้นและได้
ก้าหนดแนวทางในการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้ (IPCC1, 2012, UNISDR, 2008, กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) 

ส้าหรับประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทุกปี โดยเฉพาะภัยแล้งที่มีแนวโน้มว่ าเกิดบ่อยขึ้นและ
ยาวนานขึ้น ที่ส้าคัญได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนจ้านวนมาก 
เช่น ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประสบภัยแล้ง
มากที่สุดของประเทศ (กรมอุตุนิยมวิทยา. มปป.) โดยเฉพาะ
ชุมชนในลุ่ มน้้ า ชี  เ นื่ อ งจากมีพื้ นที่ ม ากที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม 14 จังหวัด หรือคิดเป็น 3 
ส่วน 4 ของภาค และที่ส้าคัญชุมชนในลุ่มน้้าชีบางส่วนอยู่ใน
เขตเงาฝน (Rain shadow) เช่น ชุมชนบริเวณลุ่มน้้าชี
ตอนบน ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีปริมาณน้้าฝนตกน้อยที่สุด โดย
เฉลี่ยประมาณ 1,000-1,600 มม. ต่อปี บางปีมีปริมาณน้้าฝน
น้อยกว่า 1,000 มม. และที่ส้าคัญ ในช่วงฤดูฝน ฝนทิ้งช่วง
ประมาณ 15-20 วัน (ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2550, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2553) ท้าให้ชุมชนในลุ่มน้้าชีตอนบนเกิด
ภัยแล้งซ้้าซากเป็นประจ้าทุกปี บางชุมชนประสบภัยแล้ง 1-3 
ปีต่อครั้ง ซึ่งเป็นระดับภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุด และเกิด
ซ้้าซากมากกว่า 6 ครั้ง/10 ปี เช่น ชุมชนโนนศิลา เป็นต้น 
(กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร , 
2556) นอกจากนี้ชุมชนดังกล่าวยังมีแหล่งน้้าไม่เพียงพอ 
แหล่งน้้าตื้นเขิน ถึงแม้มีการขุดสระเพื่อกับเก็บน้้า แต่สระน้้า
ไม่สามารถกับเก็บน้้าได้ตลอดปีและสภาพอากาศที่รุนแรง ท้า
ให้พื้นดินแห้งเร็วกว่าปกติ ที่ส้าคัญป่าหัวนาปลายไร่ถูก
ท้าลายหมดจากการท้าเกษตรกรรม และถึงแม้ชุมชนอยู่ใกล้ภู
เขียว แต่ชุมชนอยู่เขตหลังเขา ท้าให้น้้าฝนท่ีตกลงมาส่วนมาก
ไหลไปอีกฝากหนึ่งของภูเขา สถานการณ์ดังกล่าวท้าให้ชุมชน
ขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและปศุสัตว์ 

น้้าไม่สะอาด น้้าเป็นตะกอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้ชุมชนขาย
วัว ควายและออกไปท้างานนอกชุมชนมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ชุมชนประสบ
ภัยแล้งเป็นประจ้าทุกปี แต่ชุมชนยังคงด้ารงอยู่ และมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การ
ขยายครัวเรือนจาก 30 กว่าครัวเรือนในปี 2508 เป็น 120 
ครัวเรือนในปี 2558 และการขยายพื้นท้าเกษตรกรรมมาก
ขึ้นเลื่อย ๆ เป็นต้น ซึ่งวิถีการด้ารงชีพดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยจ้านวนมากที่พบว่า ถึงแม้ชุมชนในลุ่มน้้าชีประสบภัย
พิบัติทางธรรมชาติ แต่ชุมชนเหล่านั้นสามารถด้ารงอยู่ได้ โดย
การปรับตัวเชิงการจัดการทรัพยากรหรือทุนภายในชุมชน 
ตลอดถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ประสิทธ์ิ ประคองศรีและ
คณะ, 2551, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
2553 และวิเชียร เกิดสุขและวชิราพร เกิดสุ ข, 2553) 
ผลการวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัวของ IPCC 
(2012) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการปรับตัวเป็นผลรวม
ของความเข้มแข็งหรือคุณลักษณะพิเศษของทรัพยากรหรือ
ทุนของชุมชนที่จะน้ามาใช้ในการจัดการหรือลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบของภัยพิบัติ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีค้าถามว่า ลักษณะภัยแล้งใน
ชุมชนโนนศิลาเป็นอย่างไร พลวัตการปรับตัวของชุมชนแต่ละ
ช่วงเป็นอย่างไร ท้าไมชุมชนจึงสามารถด้ารงอยู่ได้? ผู้วิจัยเชื่อ
ว่า ผลการศึกษาสามารถน้ามาเป็นแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการปรับตัวของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชีตอนบน
และสามารถน้าเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ส้านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาลักษณะภัยแล้งและพลวัตการปรับตัว
ชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชีตอนบน 

 
วิธีกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
หน่วยวิเคราะห์ คือ ครัวเรือนและชุมชน โดยสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้รู้จ้านวน 50 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
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ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ น้าทางศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการเครือข่าย คณะกรรมการกลุ่ม นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบล เกษตรกรในชุมชนโนนศิลา  

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
selection) โดยก้าหนดคุณสมบัติ คือ อาศัยอยู่ในชุมชน
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป เพื่อให้เห็นพลของวัตชุมชนและการ
ปรับตัวของชุมชน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ชุมชน  

ส้าหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แนวทางการสัมภาษณ์ (interview Guideline) แบบกึ่งมี
โครงสร้างแนวค้าถาม (semi-structure) เพื่อสัมภาษณ์เชิง
ลึก (in-depth interview) กับกลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล 
หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) ในประเด็น
เดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้สังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมควบคู่กัน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ ์เมื่อได้ข้อมูลแล้วผู้วิจัยจึงน้า
มาบรรณากร คือ จัดระเบียบข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล จัด
หมวดหมู่ แบ่งกลุ่ม ท้าตาราง ใส่รหัสและให้ความหมาย และ
ตรวจสอบความถูกต้อง (validity) เพื่อยืนยันความน่าเช่ือถือ 
(reliability) แบบ 3 เส้า (Triangulation) ดังนี้ 1) สามเส้า
ด้านข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่
แตกต่างกัน 2) สามเส้าด้านผู้วิจัย โดยใช้ผู้ช่วยวิจัยเก็บข้อมูล
ร่วม เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้มา 3) สามเส้าด้านทฤษฏี โดยใช้
ทฤษฏีที่แตกต่างกัน  

ผู้วิจัยวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูลในลักษณะการ
บรรยาย (Descriptive) ตามความเป็นจริงจากปรากฏการณ์
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ตีความ การให้ความหมาย ตามกรอบแนวคิดและทฤษฏีและ
น้าเสนอเป็นแบบแผนภาพ (diagrams) และรูปภาพ 
(pictures) เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
 
ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยพลวัตชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชี
ตอนบนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี   
 1. ลักษณะภัยแล้งของชุมชน 
 ชุมชนโนนศิลำเป็นหนึ่งในชุมชนประสบภัยแล้ง
อย่ำงต่อเนื่องในลุ่มน ้ำชีตอนบน ในอดีตชุมชนโนนศิลาเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนเก่าข่าสวรรค์ ต.บ้านโก่ง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น ชุมชนนี้ประสบอุทกภัยเป็นประจ้าทุกปี ถ้าหากปี
ใดฝนตกหนักน้้าได้ท่วมชุมชนทั้งหมด แต่ปีใดฝนตกไม่หนัก 
น้้าได้ท่วมเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของชุมชน
เท่านั้น จนกระทั่งในปี 2507 รัฐบาลได้สร้างเขื่อนเสร็จและ
ได้สั่งให้ชุมชนบริเวณนั้นอพยพออกไป ดังนั้นในปี 2508 
ชุมชนเก่าข่าสวรรค์บางส่วนจึงได้ย้ายออกและส่วนหนึ่งได้มา
ตั้งถ่ินฐานใหม่ โดยใช้ช่ือว่า “โนนศิลา” ซึ่งอยู่ในเขต ต.หนอง
ข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (รูปที่ 1)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ชุมชนโนนศิลาได้อพยพหนี 
ปัญหาน้้าท่วม แต่ชุมชนกลับประสบปัญหาภัยแล้งเป็น
ประจ้าอย่างต่อเนื่อง ชุมชนดังกล่าว จึงเปรียบเสมือน 
“หนีเสือปะจระเข้”  

การศึกษาลักษณะภัยแล้งในชุมชนโนนศิลาจาก
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิโดยพิจารณาปริมาณน้้าฝน
และอุณหภูมิซึ่งเป็นตัวช้ีวัดความแห้งแล้งมีลักษณะดังนี้ 
ปริมาณน้้าฝนใน จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่ พ.ศ. 2497- 2557 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนต่อปี คือ 1,112.5 มม. ซึ่งเป็นค่าที่ต่้า
กว่าค่าปกติน้้าฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางปีมี
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนต่้ากว่า 834 มม. ซึ่งเป็นระดับฝนแล้ง
จัด ได้แก่ ปี 2502, 2515, 2524, 2527, 2529, 2547 และ 
2557 (รูปที่ 2)  

 
รูปที่ 1: แผนที่ลุ่มน้้าชี 

ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (อ้างอิง
จากเวปไซน์ http://www.haii.or.th/wiki/index.php) 

 
 
 
 

ท่ีตั้งชุมชนโนนศิลา 
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รูปที่ 2: การแสดงน้้าฝนจังหวัดชัยภูม ิ
 

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น 
(http://www.hydro-3.com) 

 

เมื่อพิจารณาปริมาณน้้าฝนในอ้าเภอเกษตรสมบรูณ์ 
พบว่า ปริมาณน้้าฝนมีความผันผวนแตกต่างกันอย่างมาก 
โดยค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนในรอบ 12 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2542-
2554 คือ 1,114.75 มม. ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1,505 มม. 
ค่าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 724.5 มม. ซึ่งปีท่ีมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยราย
ปีต่้ากว่าค่าเฉลี่ยมี 9 ปี คือ พ.ศ. 2542 และ 2542-2554 
(ตารางที ่1)   

 

ตารางที่ 1: แสดงปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีระหว่างปี 2542-
2554 อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  

ปี ปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ยรำยปี 
2542 796 
2543 1,168.5 
2544 798 
2545 912 
2546 838.2 
2547 724.5 
2549 724.5 
2550 802.5 
2551 1,028.2 
2552 798.2 
2553 1,408.4 
2554 1,505.0 
ค่ำเฉลี่ย 1114.75 
ค่ำต้่ำสุด 724.5 
ค่ำสูงสุด 1505 

หมายเหตุ: ปี 2548 ไม่ปรากฏข้อมูล 
ที่มา: ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์. (2550, 2555) 
 

นอกจากนี้สภาพอากาศที่รุนแรงยังส่งผลต่อการ
เกิดภัยแล้งในชุมชนโนนศิลา จากการศึกษาอุณหภูมิใน
จังหวัดชัยภูมิคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 พบว่า 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.4°C อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 18.5 °C 
(ตารางที่ 2) และเมื่อพิจารณาอุณหภูมิอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์
พบว่า อุณหภูมิ เฉลี่ยในอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ คือ 30 °C 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 35°C ค่้าเฉลี่ยต่้าสุด คือ 12°C (ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์. 2550)  
 

ตารางที่ 2: แสดงอุณหภูมิในจังหวัดชัยภูมิ  

เดอืน 
อุณหภูมเิฉลีย่ คาบ 30 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2524-2553 (1981-2010) (°C) 
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ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (อ้างอิง http://www.tmd.go.th) 
 
สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนโนนศิลาประสบ

ภัยแล้งเป็นประจ้า และจากการศึกษาลักษณะภัยแล้งเชิง
พื้นที่ในชุมชนโนนศิลาโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ภัยแล้งใน
ชุมชนโนนศิลามี 4 ลักษณะดังนี ้

1. ภัยแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา (Meteorological 
drought) พบว่า ชุมชนประสบภาวะฝนไม่ตกติดต่อกัน 4-5 
เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม บางครั้งแม้ในฤดู
ฝน ฝนยังหยุดตกติดกันเป็นเวลา 15-20 วัน และถึงแม้ในฤดู
ฝนมีฝนตกลงมา แต่บางครั้งฝนตกน้อย ตกไม่นาน ตกไม่แรง 
นาน ๆ ตกครั้ง ท้าให้ปริมาณน้้าฝนมีน้อย ซึ่งลักษณะฝนแล้ง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสมัยก่อนฝนได้เริ่มตกตั้งแต่
ปลายเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม แต่ปัจจุบัน
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ฤดูฝนเริ่มมาช้ากว่าปกติ คือ 
ฝนเริ่มตกในช่วงกลางหรือปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งถ้าหากปี
ใดแล้งหนัก เช่น พ.ศ. 2557-2558 เป็นต้น ฤดูฝนมาช้ากว่า
ปกติมาก คือ ฝนเริ่มตกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้น
เดือนกรกฎาคม   
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2. ภัยแล้งด้านอุทกวิทยา (Hydrological 
drought) พบว่า เป็นผลเนื่องมาจากภัยแล้งด้านอุตินิยม
วิทยา ท้าใหแ้หล่งน้้าท่ีส้าคัญได้แก่ หนองบัว คลองบักตู้ ห้วย
จันทร์แทวและครองกุดแซะ มีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและ
แห้งขอด (รูปที่ 3 และ 4) นอกจากนี้สภาพอากาศรุนแรงท้า
ให้น้้าระเหยเร็วและดินไม่สามารถอุ้มน้้าได้นาน สภาพการณ์
ดังกล่าวเริ่มปรากฏความรุนแรงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ภัยแล้ง
ด้านอุทกวิทยายังเป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้น้้าของ
ชุมชน เนื่องจากชุมชนท้าเกษตรกรรมทั้งหน้าฝนและ
หน้าแล้ง ท้าให้ชุมชนสูบน้้าจากคล้องน้้า ตลอดถึงการขุด
เจาะบ่อน้้าบาดาลมาใช้ในเกษตรกรรมมากข้ึน  

 

รูปที่ 3: ห้วยจันทร์แทว 
ห้วยจันทร์แทวเป็น 1 ใน 3 คลองน้้าธรรมชาติที่

ส้าคัญของชุมชน ประกอบด้วย ห้วยจันทร์แทว ห้วยกุดแซะ
และคลองบักตู้ ในอดีตห้วยจันทร์แทวเป็นแหล่งน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ การเกษตรและอาหารของชุมชน
หลัง พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ห้วยจันทร์แทวเป็นแหล่งน้้า
ส้าหรับการท้าเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และแหล่งอาหารเท่าน้ัน 
แต่ในปัจจุบันห้วยจันทร์แทวได้แห้งแล้วและอีก 2 ห้วย มี
สภาพเช่นเดียวกัน ดังปรากฏในรูป  

 
รูปที่ 4: หนองบัว 

สระหนองบัวเป็นสระน้้าเพียงแห่งเดียวที่ชุมชนใช้
ในครัวเรือนนับตั้งแต่ พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ในอดีตสระน้้า

แห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนและเลี้ยงวัว-ควาย แต่ใน
ปัจจุบันสระน้้าแห่งนี้ เป็นแหล่งน้้าประปาส้าหรับชุมชน
ท่าคร้อและโนนศิลา แต่เนื่องจากปัจจุบันฝนไม่ตกติดต่อกัน
หลายเดือน ท้าให้น้้าในสระหนองบัวแห้งขอดดังปรากฏในรูป 

 
3. ภัยแล้งด้านเกษตรกรรม (Agricultural 

drought) พบว่า ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2510-2549 ส่วนมาก
ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านเกษตรกรรมในพื้นที่
ดอนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อระบบเกษตรกรรมของชุมชนทั้งที่
ลุ่มและดอน ถึงแม้ชุมชนได้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยที่ทนแล้งได้
ดีกว่าข้าว แต่อ้อยก็ประสบปัญหาเช่นกัน คือ เจริญเติบโตได้
ช้า ต้นแคระ ใบ้แห้ง (รูปที่ 5) โดยปกติปลูกอ้อยประมาณ 5-
8 เดือนจะสูงประมาณ 2 -3 เมตร แต่ปัจจุบันอ้อยสูง
ประมาณ 50 เซนติเมตรเท่าน้ัน  

รูปที่ 5: ไร่อ้อย 
 4 .  ภั ย แ ล้ ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม  ( Socio-

economic drought) พบว่า ภัยแล้งด้านเศรษฐกิจสังคมได้
ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของชุมชนอย่างมาก ท้าให้
ชุมชนบางส่วนถึงแม้เป็นส่วนน้อยเลิกท้าเกษตรกรรม แต่ได้
หันไปท้าประกอบอาชีพอื่นนอกภาคเกษตรมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท้าให้ความสัมพันธ์ของชุมชนเริ่มห่าง
เหินกันมากขึ้น ทั้งความสัมพันธ์ในระดับครอบครัว ญาติพี่
น้องและเพื่อนบ้าน เนื่องจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่
ออกไปท้างานภายนอก 
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2. พลวัตกำรปรับตัวของชุมชน 
พลวัตการปรับตัวของชุมชนโนนศิลาแบ่งเป็น 3 

ช่วง คือ 1) การตั้งถ่ินฐานและก่อร่างสร้างตัว: การเพาะปลูก
เพื่อการบริโภค โดยใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลัก 2) การ
พัฒนาตนเอง: การเพาะปลูกกึ่งบริโภคและขาย โดยใช้
แรงงานคน สัตว์และเครื่องจักร 3) การเปิดรับทุนจาก
ภายนอกอย่างเต็มตัว: การเพาะปลูกเพื่อขายโดยใช้
แรงงานคนและเครื่องจักร ในแต่ละช่วงมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงที่ 1 “กำรตั งถิ่นฐำนและก่อร่ำงสร้ำงตัว” 
ระหว่ำง พ.ศ. 2508-25233 ช่วงนี ชุมชนท้ำเกษตรกรรม
เพ่ือกำรบริโภคในครัวเรือน โดยใช้แรงงำนคนและสัตว์เป็น
หลัก  

พลวัตการปรับตัวของชุมชนในช่วงนี้ ในช่วง 2 ปี
แรกชุมชนด้ารงชีพอยู่โดยการรับจ้างเป็นหลักทั้งในภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตรท้ังในชุมชนและนอกชุมชน การ
รับจ้างในภาคเกษตร เช่น การด้านา เกี่ยวข้าว เก็บข้าว ปลูก
ปอ ตัดปอ ลอกปอ ถางป่า ขุดตอ เลื่อยไม้ เป็นต้น โดย
รับจ้างในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์และหนองบัวแดง จังหวัด
กาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิและเพชรบูรณ์ และการรับจ้าง
เป็นหมอล้าในจังหวัดต่าง ๆ เช่น อุดร ขอนแก่น ชัยภูมิ 
มหาสารคาม เป็นต้น นอกจากน้ีชุมชนยังได้ขายของป่า เช่น 
เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน เป็นต้น และสินค้าภูมิปัญญา เช่น 
กล่องข้าว ตะกร้า เป็นต้น ต่อมาในปี 2509 ชุมชนได้ยาย
ครัวเรือนมาสร้างบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ชุมชนท่าคร้อมีประมาณ 30 -40 ครัวเรือน และเริ่มท้า
เกษตรกรรมโดยเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็น
หลัก พืชที่นิยมมากท่ีสุดในช่วงน้ี คือ ข้าว รองลงมา คือ ปอ
และมันส้าประหลังตามล้าดับ โดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก 
รองลงมาคือน้้าท่า ตามคลองน้้าต่าง ๆ เช่น ห้วยจันทร์แหว 
ห้วยกุดแซะ เป็นต้น ใช้แรงงานคนและควาย หากแรงงานใน
ครัวเรือนไม่เพียงพอ จึงขอแรงจากเพื่อนบ้านในลักษณะ “ลง
แขก” ส้าหรับพ้ืนท่ีบางแห่งเป็นป่า ชุมชนได้ตัด ถาง ขุดและ
เผา เพื่อปรับพื้นที่ท้าเกษตรกรรม โดยปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่ม
และปลูกปอหรือมันในพื้นที่ดอน นอกจากท้าเกษตรกรรม
แล้วชุมชนยังคงรับจ้างและค้าขายเช่นเดิม และสมาชิก
บางส่วนซึ่งเป็นผู้ชายได้ไปท้างานก่อสร้างที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล  

อย่างไรก็ตาม สมาชิกส่วนมากอาศัยอยู่ในชุมชน
เป็นหลัก โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและค้าขาย
ในชุมชนใกล้เคียง สิ่งส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้ชุมชนสามารถ
สร้างตัวได้อย่างรวดเร็ว คือ จ้านวนประชากรมีน้อยหาก
เทียบกับปัจจุบัน ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีมากที่สุด จึง
ท้าให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างเต็มที่และสามารถสนองความต้องการของชุมชนได้ 
ชุมชนจึงไม่เดือนร้อนมากนัก ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ของชุมชนมีความแน่นแฟ้นตลอดเวลา ชุมชนมี
ความรัก เอื้อเฟื้อหรือช่วยเหลือกันตลอดเวลา ถึงแม้ในช่วงนี้
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับภายนอกมีน้อย แต่ชุมชนสามารถ
ด้ารงอยูไ่ด้อย่างมั่นคง 

ส่วนอาหารชุมชนได้จากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่ง
แหล่งอาหารที่ส้าคัญของชุมชน คือ ภูเขียว คลองน้้า และทุ่ง
นา ชุมชนสามารถเก็บเห็ด ผักวาน หน่อไม้จากป่า และจับกบ 
เขียด ปลา กุ้ง หอย อ่ึง จากคลองน้้าในชุมชน บางครั้งชุมชน
ไปขุดปูตามทุ่งนามารับประทาน และยังสามารถเก็บผักผลไม้
จากป่าหัวนาและปลายไร่ได้ เช่น ผักติ้ว ผักกระเดาและผัก
กระถิน เป็นต้น 

สรุป ในช่วงนี้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีความ
อุดมสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งวิถีการด้ารงชีพของ
ชุมชนทุกด้าน ท้าให้ชุมชนไม่เดือดร้อนและดิ้นรนมากนัก 
สมาชิกส่วนมากจึงอาศัยอยู่ในชุมชน 

ช่วงที่ 2 “กำรพัฒนำตนเอง” ระหว่ำง พ.ศ. 
2534-2549 ช่วงนี ชุมชนท้ำเกษตรกรรมกึ่งบริโภคใน
ครัวเรือนและขำย โดยใช้แรงงำนคน สัตว์และเคร่ืองจักร  

ในช่วงนี้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเริ่มเสื่อม
โทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ีเป็นผลมาจากภัยแล้งและ
กระบวนการท้าเกษตรกรรมของชุมชน คือ ชุมชนสามารถขุด 
ถาง ตัด เผาป่า ได้อย่างรวดเร็ว เพราะชุมชนได้น้าเอา
เครื่องจักร คือ รถไถและเครื่องสูบน้้า มาใช้ในกระบวนการ
ท้าเกษตร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนมีเวลาเหลือ
จากการท้าเกษตรมากข้ึนและชุมชนจึงใช้เวลาที่เหลือไป
ท้างานนอกภาคเกษตรมากขึ้น พบว่า มีประมาณ 70 กว่า
ครัวเรือนที่ ไปท้างานนอกชุมชนและนอกภาคเกษตร 
ส่วนมากท้างานในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชาย โดยรับจ้างก่อสร้างและท้างานในโรงงาน เช่น โรงงาน
ทอผ้า โรงานเซรามิค เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาภัยแล้งที่
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เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังท้าให้ผลผลิตของชุมชนตกต่้าและ
ราคาลดลง ชุมชนจึงต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองมากขึ้น คือ 
การเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยมุ่งผลิตเพื่อการบริโภคและขาย
ควบคู่กันไปและชุมชนยังได้เปลี่ยนพันธ์ข้าวจากพันธ์ข้าว ข้าว
ขาว ข้าวดอหรือข้าวเหลืองบุญมาและข้าวก้าผายหรือข้าว
ใหญ่มาเป็นข้าวพันธ์ กข. 6 กข. 8 และข้าวจ้าว เพราะมี
ระยะเวลาการปลูกสั้นกว่าและได้ราคาดีกว่า การเปลี่ยนพันธ์
ข้าวดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในช่วงนี้ชุมชน
ยังเปลี่ยนมาปลูกมันส้าประหลังมากกว่าปอ เนื่องจากตลาดมี
ความต้องการมากกว่าและราคาสูงกว่า อย่างไรก็ตาม การท้า
เกษตรกรรมของชุมชนยังคงพึ่งพาน้้าฝน น้้าท่าเป็นหลัก แต่
ชุมชนได้ปรับตัวโดยการขุดสระเพื่อกับเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูร้อน
ด้วย  

ส้าหรับระบบอาหารของชุมชนในช่วงนี้  เริ่ ม
เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงนี้ชุมชนเริ่มซื้อของตลาดมาก
ข้ึน ถึงแม้อาหารส่วนใหญ่ยังคงสามารถหาได้จากแหล่ง
ธรรมชาติ แต่อาหารจากแหล่งธรรมชาติเ ร่ิมไม่มีความ
ปลอดภัย เพราะกระบวนการท้าเกษตรกรรมของชุมชน โดย
การใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ท้าให้เจือปนด้วยสารพิษ  

สรุป ในช่วงนี้ชุมชนเริ่มเปิดรับภายนอกมากขึ้น 
เนื่องจากชุมชนเริ่มประสบภัยแลง้มากขึ้น ท้าให้ผลผลิตตกต่้า 
รายได้ไม่เพียงพอ ท่ีส้าคัญคือนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าว
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งตลาดเป็นผู้ก้าหนดราคา ท้า
ให้ ชุมชนเริ่มปรับตัวต่อภายนอกมากขึ้น กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อการด้ารงอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงทั้งภายในและภายนอก 

ช่วงที่ 3 “กำรเปิดรับทุนอย่ำงเต็มตัว” ระหว่ำง 
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน ช่วงนี ชุมชนท้ำเกษตรกรรมเพ่ือขำย
เป็นหลัก เน้นกำรใช้แรงงำนเคร่ืองจักรและแรงงำนคน  

ในช่วงนี้ถึงแม้ชุมชนประสบภัยแล้งอย่างหนัก แต่
ชุมชนไม่ได้หยุดท้าเกษตรกรรมและในทางกลับกันชุมชนกลับ
ท้าเกษตรกรรมมากขึ้น เพราะชุมชนมีแหล่งทุนสนับสนุนที่
มากขึ้น ทั้งแหล่งทุนในระบบและนอกระบบ เช่น นายทุน 
โรงงาน ธนาคาร เป็นต้น และท่ีส้าคัญนโยบายการส่งเสริม
การปลูกพืชพลังงานและกระแสความต้องการของตลาดท้า
ให้ชุมชนท้าเกษตรกรรมเข้มข้นมากขึ้น สภาพการดังกล่าว
ส่งผลให้ชุมชนเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการผลิตกึ่ง
บริโภคและกึ่งค้าขายมาเป็นการผลิตเพื่อการขายเป็นหลัก 

และชุมชนยังได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นหลักมาปลูกอ้อย
แทน แต่ชุมชนยังคงปลูกข้าวประมาณ 4-5 ไร่ ต่อครัวเรือน 
นอกจากนี้ชุมชนยังได้เปลี่ยนจากการปลูกมันส้าประหลังมา
ปลูกพริกแทน ซึ่งบางครัวเรือนปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียว บาง
ครัวเรือนปลูกอ้อยและข้าว บางครัวเรือนปลูกอ้อย ข้าวและ
พริก อย่างไรก็ตามการท้าเกษตรของชุมชนในช่วงนี้ เป็นการ
ท้าเกษตรแบบพันธะสัญญา (contract framing) ซึ่งชุมชน
สามารถกู้ยืมทุน คือ เงิน ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงจากนายทุนและ
โรงานมาใช้ก่อน และในช่วงน้ีชุมชนได้เปลี่ยนแรงงานคน 
สัตว์และเครื่องจักรมาเป็นแรงงานคนและเครื่องจักรทดแทน 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากปลูกอ้อยตลอดปี ท้าให้ไม่มีพื้นที่ส้า
หลับเลี้ยงวัว-ควาย ชุมชนจึงได้ขายวัว-ควายหมด และซื้อ
เครื่องจักรแทน ส้าหรับการใช้น้้าเพื่อการเกษตรในช่วงนี้ยังใช้
น้้าฝนเป็นหลัก แต่ชุมชนได้ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น คือ การเจาะ
บาดาล กระบวนการท้าเกษตรกรรมของชุมชนดังกล่าว
ข้างต้น ส่งผลให้แรงงานในชุมชนออกไปท้างานนอกชุมชน
นอกภาคเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญที่ผลักดันให้ชุมชน
เปิดรับทุนมากข้ึน คือ ภาวะหนี้สิน ท่ีเกิดจากการกู้ยืมทั้งจาก
แหล่งทุนนอกระบบและแหล่งทุนในระบบ เช่น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กองทุนเงินล้านและนายทุน 
เป็นต้น 

ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเปลี่ยนไปจึงท้าให้
ความสัมพันธ์ของชุมชนในช่วงนี้ เริ่มห่างเหินกันมากขึ้น 
เพราะชุมชนส่วนมากไปท้างานนอกชุมชนเป็นเวลานาน ท้า
ให้ความคุ้นเคยกันระหว่างสมาชิกในชุมชนลดน้อยลง ส่วน
สมาชิกที่อยู่ในชุมชนส่วนมากเป็น ผู้สูงอายุและเด็ก อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้สมาชิกในชุมชนเริ่มห่างเหินกันมากขึ้น แต่ชุมชน
ยังคงมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการไปมาหาสู่กันเป็น
ประจ้า และมีโอกาสพบปะพูดคุยกวันตลอดเวลา เช่น 
ช่วงเวลาไปถวายอาหารพระและตอนกลางวันหลังจากเหน็ด
เหนื่อยจากการทอสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับ
ภายนอกมีมากกว่าอดีต เพราะชุมชนได้ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้น เช่น อสม. อบต. เทศบาล อ้าเภอ เครือข่าย 
NGOs เป็นต้น นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลหรือประเพณีทาง
ศาสนา ชุมชนได้จัดกิกจรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ได้น้าพาชุมชน
ปฏิบัติ ซึ่งในอดีตมีน้อย  
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ส่วนระบบอาหารของชุมชนในช่วงนี้ พบว่า มีความ
แตกต่างจากอดีตอย่างมาก เพราะแหล่งอาหารที่ส้าคัญของ
ชุมชนในช่วงนี้ คือ “ตลาด” ทั้งภายในและภายนอก ในช่วงนี้
แหล่งอาหารตามธรรมชาติได้ถูกท้าลายจากการเปลี่ยนการ
ปลูกข้าวมาปลูกอ้อยแทน ท้าให้ทุ่งนาที่เป็นแหล่งอาหารที่
ส้าคัญของชุมชนถูกท้าลายและหมดไป นอกจากนี้การใช้
สารเคมีในกระบวนการท้าเกษตรกรรมยังเป็นสาเหตุที่ท้าให้
ชุมชนไม่กล้าหาอาหารจากทุ่งนาตลอดถึงหนองน้้ามา
รับประทาน และที่ส้าคัญภัยแล้งที่มีมากขึ้นส่งผลให้คลองน้้า
แห้งขอด และป่าภูเขียวซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของ
ชุมชนในอดีตยังถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้ขึ้นไปใช้ประโยชน์ 
ชุมชนจึงได้แต่ซื้ออาหารจากตลาดมารับประทานเท่านั้น 

สรุป วิถีชีวิตของชุมชนในช่วงนีไ่ด้รับผลกระทบจาก
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างมาก ส่งผลให้ชุมชน
เปิดรับทุนที่ ไหลมาจากภายนอกอย่ างเต็มที่  ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการหนึ่งในการปรับตัวของชุมชนเพื่อการอยู่รอด 
การปรับตัวของชุมชนในช่วงนี้จึงเป็นการประสานระหว่างวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ คือ การท้างานในภาค
เกษตรและการท้างานนอกภาคเกษตร ลักษณะการท้างาน
ดังกล่าวจึงเป็นการแบ่งงานกันท้า และส่งผลให้ชุมชน
สามารถด้ารงอยู่ได้แม้อยูท่่ามกลางภาวะเสีย่งภัยแล้งท่ีรุนแรง  

ส้าหรับพลวัตการปรับตัวในแต่ละช่วงของชุมชน
สามารถเขียนเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้  

 

ตำรำงที่ 2: เปรียบเทียบพลวัตกำรปรับตัว 
ช่วง ด้ำน วิถีกำรด้ำรงชีพ 

2508-
2533 

เศรษฐกิจ 

- ท้าเกษตรเพื่อบริโภค ปลูก
ข้าวดอ ข้าวใหญ่/ปอ/มันส้าประ
หลัง 
- รับจ้ างในภาคเกษตร โดย
ด้านา/เกี่ยวข้าว (ได้เงินหรือข้าว
ตอบแทน) ตัด/ลอก/เก็บปอ 
ปลูก/ขุดมันส้าประหลัง  
-รับจ้างนอกภาคเกษตร เลื่อยไม้ 
ก่อสร้าง รับจ้างล้า  
- ขายของ ได้แก่ ของป่า เช่น 
เห็ด หน่อยไม้ ผักหวาน เป็นต้น 
และสินค้าจากภูมิปัญญา ได้แก่ 
กล่องข้าวและตะกร้า 

สังคม - มีการรวมกลุ่มกันแบบเครือ
ญาติมากที่สุด  

-มีการช่วยเหลือกันมากท่ีสุด  
-สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน  
-มีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก
น้อย  

อาหาร 

- จากแหล่งธรรมชาติในชุมชน
เป็นหลัก ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา 
กบ เขียด อ่ึง เป็นต้น  
-อุดมสมบูรณ์  ปลอดภัยและ
หลากหลายที่สุด 
- ไม่นิยมซื้ออาหาร นิยมหาเอง 

ทรัพยากร
ธรรมชาต ิ

- ป่าไม้ ดินและน้้า ช่วงนี้อุดม
ส ม บู ร ณ์ ม า ก ที่ สุ ด  มี ค ว า ม
ปลอดภัยมากท่ีสุด  

2534-
2549 

เศรษฐกิจ 

-ท้า เกษตรกึ่ งบริ โภคและกึ่ ง
ค้าขาย โดยปลูกข้าวพันธ์ กข.6 
และ 8  ปลูกมันส้ าประหลั ง
มากกว่าปลูกปอ 
-รับจ้างทั้งในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร (ค่าแรงเป็นเงิน) 
-ขายของ มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ช่วงแรก 

สังคม 

- ความสัมพันธ์ของชุมชนลด
น้อยลง การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันลดน้อยลง  
-สมาชิกในชุมชนเริ่มออกนอก
ชุมชน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ภายนอกเพิม่มากข้ึน 

อาหาร 

-จากธรรมชาติในชุมชนเป็นหลัก 
แต่แหล่งอาหารจากธรรมชาติ
เริ่มลดลง 
- เ ริ่ ม ห า แ ห ล่ ง อ า ห า ร จ า ก
ธรรมชาตินอกชุมชนเพิ่ม 
- เริ่มซื้ออาหารจากตลาด 
- อาหารเริ่มมีสารพิษเจือปน 

ทรัพยากร
ธรรมชาต ิ

- ป่าหัวนาปลายไร่เริ่มลดลง  
- แหล่งน้้าจากธรรมชาติและ
สระน้้าเริ่มแห้งขอด 
-ทรัพยากรน้้าและดินเริ่มเจือ
ด้วยสารเคมีจากการท้าเกษตร 

2549-
ปัจจุบัน เศรษฐกิจ 

-ท้าเกษตรเน้นการขายเป็นหลัก 
โดยปลูกอ้อยเป็นหลัก แบ่งไว้
ปลูกข้าวประมาณ 6-7 ไร่ และ
ปลูกพริกในนาข้าวในหน้าแล้ง 
-แ ร ง ง า น ใ น ชุ ม ช น ล ด ล ง 
ส่วนมากท้างานนอกชุมชน 
-รับจ้ า งในภาคเกษตรทั้ ง ใน
ชุมชนและนอกชุมชน  
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- ขายของป่า ได้แก่ หน่อไม้ เห็ด
และผักหวาน แต่มีจ้านวนน้อย  
-ขายสินค้ าภูมิปัญญา ได้แก่ 
ก ล่ อ ง ข้ า ว แ ล ะ ต ะ ก ร้ า  8 
ครัวเรือน 
- รวมกลุ่มผลิตหมวกไหมพรม 8 
ครัวเรือน 

สังคม 

-การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในชุมชนลดลง แต่การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับภายนอกมาก
ที่สุด 
-สมาชิกในชุมชนส่วนมากเป็น
เด็กและผู้สูงอายุ 
-ผู้น้าทางศาสนามีความเข้มแข็ง
ที่สุด 
-มีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรม
ทางสังคมมากขึ้น แต่ส่วนมาก
เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ 

อาหาร 

-ตลาดเป็นหลัก โดยซื้อจาก
ร้านค้าในชุมชนและนอกชุมชน 
รถขายเร่ รถโต่งเต่ง  
-อาหารจากธรรมชาติเริ่มหมดไป 
แหล่งอาหารบางแห่งใช้การไม่ได้ 
คือ ทุ่งนา หนองน้้า 
-อ า ห า ร จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ม่ มี ค ว า ม
หลากหลาย 

ทรัพยากร
ธรรมชาต ิ

-ป่าหัวนาปลายไร่หมดไป เหลือ
แต่ป่าชุมชน พื้นดินและหนอง
น้้าเจือด้วยสารพิษ พื้นดินแห้ง
แล้ง หนองน้้าแห้งขอด  

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  

อภิปรำยผล 
 พลวัตชุมชนเสี่ยงภัยแล้งมีความแตกต่างกันในแต่
ละช่วงเวลา เป็นผลมาจากกระบวนการปรับตัวของชุมชนทั้ง
ต่อปัจจัยภายใน ได้แก่ ภัยแล้ง และปัจจัยภายนอกได้แก่ 
ตลาด ทุน นโยบายและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ชุมชนจึงสามารถ
ด้ารงอยู่ ได้อย่างมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Young, C. D. and other (2009) และ Braatz, S. (2009) 
ผลการศึกษาของทั้งสองคนได้ช้ีให้เห็นว่า การสร้างความ
ทนทานโดยการปรับตัวสามารถลดความเสี่ยงของชุมชนใน
พื้นที่เปราะบางได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ชุมชนได้ปรับตัวต่อ
ภายนอกโดยการท้างานนอกภาคเกษตรกรรมมากข้ึน แต่

ชุมชนยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ท้าให้ชุมชน
มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุวิทย์ ธีรศาสวัต (2546) ว่า ครัวเรือนในชุมชนอีสานมี
การปรับตัว โดยการท้างานนอกภาคเกษตรท้าให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น และผลการศึกษาของมณีมัย ทองอยู่ (2548) ว่า 
ครัวเรือนอีสานมีการปรับตัวจนสามารถด้ารงอยู่ได้ โดยการ
แตกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยังคงปลูกข้าว การรักษาที่ดิน
เพื่อการเกษตร เป็นต้น อย่าง ไรก็ตาม  ชุมชนยังคงให้
ความส้าคัญในประเด็นเศรษฐกิจในด้านรายได้ที่เป็นตัวเงินมา
ใช้ในการด้ารงชีวิตประจ้าวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของอรทัย มิ่งธิพล (2552) ว่า ชุมชนมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในมูลค่าที่เป็นตัวเงิน ซึ่งการมีเงินเพิ่มจะช่วยให้
ชุมชนลดความไม่มั่นคงในด้านอื่นได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ภาวะที่ชุมชนประสบภัยแล้งซึ่งท้าให้สินค้าต่าง ๆ มีความผัน
ผวนมากขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Lackstrom, K. and other (2013) ว่าภัยแล้งส่งผลกระทบ
ต่อราคาสินค้า ท้าให้ราคาสินค้าไม่เพี้ยนไป (miss) ดังนั้นเงิน
จึงเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการบรรลุสู่ความมั่นคงในด้านอื่น ๆ 
เพราะภัยแล้งส่งผลกระทบต่อระบบอาหารของชุมชนท้าให้
ชุมชนต้องปรับตัวสร้างระบบอาหารใหม่ โดยการซื้ออาหาร
จากตลาดเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Devereux, S. (2007) ว่า ประชาชนที่ไม่
สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอจะถูกผลักดันเข้าสู่ตลาดเพื่อ
ซื้ออาหาร และที่ส้าคัญราคาอาหารเหล่านี้ไม่คงที่ บางครั้ง
ราคาแพง ท้าให้ชุมชนเข้าถึงอาหารได้ยากข้ึน  
 

สรุปผลกำรวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ถึงแม้ชุมชนโนนศิลาประสบภัย

แล้งอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ทุนในการด้ารงชีพท่ีส้าคัญของชุมชนได้ลดลงและเสื่อมโทรม
ลงเลื่อย ๆ แต่ชุมชนยังคงสามารถด้ารงอยู่ได้โดยการปรับตัว
ทั้งต่อภัยแล้งและภาวะเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในชุมชนและการไหลเข้ามาของทุน/
ตลาดและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก โดยที่ชุมชน
ยังคงท้าเกษตรกรรมเช่นเดิม แต่ชุมชนได้ท้างานนอกภาค
เกษตรกรรมมากขึ้น ในลักษณะของการแบ่งงานกันท้าใน
ระดับครัวเรือน คือ สมาชิกส่วนหนึ่งได้ออกไปท้างานนอก
ชุมชน และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งยังคงท้างานในชุมชนและใน



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

354

ภาคเกษตรกรรมเช่นเดิม ลักษณะการแบ่งงานกันท้าดังกล่าว 
ท้าให้ชุมชนมีรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ซึ่ง
ท้าให้ชุมชนสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน การ
ปรับตัวของชุมชนจึงมีลักษณะเป็นพลวัต คือ ในช่วงแรก 
ชุมชนเริ่มตั้ งถิ่ นฐานและก่อร่างสร้ างตั ว โดยการท้า
เกษตรกรรมในชุมชนเป็นหลัก ต่อมาในช่วงท่ีสอง ชุมชนเริ่ม
พัฒนาตนเองสู่ภายนอกมากขึ้น โดยเริ่มออกไปท้างานนอก
ชุมชนมากขึ้น และช่วงที่สาม เมื่อกระแสทุน/ตลาดและ
เทคโนโลยีไหลเข้ามาในชุมชนมากขึ้น ชุมชนเห็นว่าเป็น
โอกาสและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง จึงได้เปิดรับทุนอย่าง
เต็มที่  

ดังนั้น กระบวนการปรับตัวของชุมชนในแต่ละช่วง
จึงเป็นจุดเริ่มต้นหรือต้นทุนให้ชุมชนสามารถด้ารงชีพได้อย่าง
มั่นคงจนถึงปัจจุบัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรมีการวิจัยระดับความสามารถในการปรับตัว
ของชุมชนที่ประสบภัยแล้งในแต่ละด้านให้ลึก เพื่อก้าหนด
ปัจจัยและตัวช้ีวัดความสามารถในการปรับตัวให้ชัดเจน ซึ่ง
จะได้ทราบว่า ชุมชนที่ประสบภัยแล้งมีความสามารถในการ
ปรับตัวในระดับใดบ้าง เพราะแต่ละชุมชนย่อมมีความสามารถ
ในการปรับตัวแตกต่างกัน  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคม เช่น 
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น ควรน้าผลการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
เพื่อก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาหรือส่งเสริมแนวทางการ
ปรับตัวของชุมชนที่ประสบภัยแล้ง และที่ส้าคัญหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลและที่ท้าการอ้าเภอ เป็น
ต้น ควรน้าผลการศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้หรือก้าหนด
เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการปรับตัวของชุมชนใน
พื้นที่ศึกษาให้ดีขึ้น หรือควรน้าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนในลุ่ม
น้้าชีตอนบนหรือชุมชนอื่นที่ประสบภัยแล้ง โดยส่งเสริมให้
ชุมชนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งการปรับตัวใน
ภาคเกษตร เช่น การเลือกพันธ์พืชที่ เหมาะสมกับพื้นที่
เพาะปลูกและฤดูการเพาะปลูก นอกจากน้ีควรรับประกัน
ผลผลิตที่ชุมชนสามารถผลิตได้ และนอกภาคเกษตร เช่น 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพที่หลากหลายให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น พร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและ
การกระจายสินค้าท่ีชุมชนสามารถผลิตขึ้นได้เอง เป็นต้น 
  
กิตติกรรมประกำศ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ความ
มั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้้าชีตอนบน” ได้รับ
ทุ น อุ ด ห นุ น แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม ก า รท้ า วิ ท ย านิ พน ธ์  จ า ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ้าปี 2558 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้
ข้อมูลทุกท่าน ท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
Good Environmental Governance Design 

among the Group of King Mongkut's Institutes of Technology 
พัสตราภรณ์  ทิพยโสธร (Pastraporm Thipayasothorn)*  วิภาวัลย์ ธาดาประทีป (Vipawan  Tadapratheep)** 

 จินตนา นกอยู่ (Jintana    Nokyoo)***  
 

บทคัดย่อ 
การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ด้วยทฤษฎี
สิ่งแวดล้อม จิตวิทยาการศึกษาและสถาปัตยกรรม เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมกายภาพที่สอดคล้องกับธ รรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา การสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา และนโยบายการ
ออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบส ารวจและสังเกต  
แบบสอบถามในอาคารเรียน  สถาบันการศึกษากลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จ านวน 3 แห่ง น ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้าน
การใช้อาคารสถานท่ีกับการรับรู้สื่อธรรมาภบิาล การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยสิ่งแวดลอ้มกายภาพท่ีสอดคลอ้งกับธรรมาภบิาล
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษามีส่วนเสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพส าหรับสถาบันการศึกษาอย่างสมดุลและ
สร้างสรรค์ ในด้านบทบาทของผู้ใช้โครงการในการสร้างธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ช่องทางและกลไกการจัดการพื้นที่ส่งเสริม
ผู้ใช้โครงการในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม   และการสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพใน
สถาบันการศึกษาเพิ่มบทบาทของชุมชนในการรับรู้ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ผลที่ได้จากการรับรู้สื่อธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษามีส่วนพัฒนาธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อน าเสนอนโยบายการ
ออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษาต่อไป 

 

ABSTRACT 
A physical realization of good environmental governance about an environmental principle, educational 
psychology and architecture in the three King Mongkut's Institutes of Technology is generated for 
researching physical environmental factors which related to the good environmental governance, 
communication between the good environmental governance and a physical environmental, and a 
physical environmental design policy. Moreover, we collected data by a survey, observation and 
questionnaire that participants are students of the three King Mongkut's Institutes of Technology, and 
analyzed a relationship between a building utilization and the good environmental governance 
awareness. We found that, from the data analysis, a balance and creativity participation which played as 
the project users and communities of the good governance environmental promotion in the institutes 
helps the good governance and environmental development in the future.  
 

ค าส าคัญ: สื่อธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมกายภาพ สถาบันการศึกษา 
Keyword: Good governance design, Physical environment, Educational institute 
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บทน า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ที่มุ่งเน้นการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล 
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อ
การผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้ง
ความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้อ
อาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (นงนภัส คู่
วรัญญูเที่ยงกมล, 2552) โดยมีเป้าหมายหลัก ในการ
สร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกันสังคมที่ทั่วถึง และ
สังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

ส าหรับธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ 
การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล 
กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม การบริหาร
จัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ รวมถึง ศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชน
พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก(สุธา
วัลย์ เสถียรไทย, 2546) ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่
น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุ
เพราะ ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพ (พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ และคนอื่นๆ , 
2556) พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและ
ขยนัหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้น
ขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเช่ือมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะท าให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับ
ความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน 
ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพขององค์กรและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  

 

ด้วยเหตุนี้หลักธรรมาภิบาลหรืออาจเรียกได้ว่า 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักธรรมรัฐและ
บรรษัทภิบาลฯลฯ” ที่หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรม
นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่เป็นการ
สะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี (สมหวัง วิทยาปัญญานนท์, 
2550) ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมือง
และสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์
และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมให้มีความยั่งยืน ซึ่งชุมชนรอบข้างต้องอยู่ได้ด้วย จึง
ต้องมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม นั่นคือ 1) การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ3) 
การเข้าถึงความยุติธรรม (ชัยอนันต์ สมุทวณิชและคน
อื่นๆ, 2544) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเป็นสถาบันน าร่องเพราะมีความพร้อมที่จะ
สามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องด้วยเป็นกลุ่ม
สถาบันที่มีการเติบโตสูง  ในขณะที่ภาคการศึกษาใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อรองรับการขยายตัวในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 3 แห่ง 
ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะเน้นการผลิต
และพัฒนาก าลังคนทั้งด้านคุณภาพและขยายปริมาณ 
โดยเร่งศึกษาและก าหนดความต้องการก าลังในสาขาวิชา
ต่างๆ ให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุก
ระบบตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยมีนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษาด้านการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สร้างขีดความสามารถในการพัฒนา และการแข่งขัน 
คุณภาพก าลังคนเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาได้ และ
แข่งขันได้ และการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพ 
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จากแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดศึกษาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพใน
สถาบันศึกษา  ซึ่งเป็นมูลฐานส าคัญที่ผลิตบุคลากรไปสู่
ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  โดย
การสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ในสถาบันศึกษาอาทิ  
การวางผังสถาบัน, การก าหนดต าแหน่งอาคาร, รูปแบบ
อาคาร, การใช้พื้นที่ในอาคาร, การใช้สื่อสัญลักษณ์ใน
สถาบัน เป็นต้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3  
ด้าน ได้แก่  การเข้าถึงข้อมูลการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กายภาพ การมีส่วนร่วมในการออกแบบสิ่งแวดล้อม
กายภาพ และการเข้าถึงความเสมอภาคในการใช้
ทรัพยากรในสถาบัน 

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษาเป็น
ส่วนส าคัญที่สามารถส่งเสริมพัฒนาสื่อธรรมาภิบาล 
ให้กับเยาวชนและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องตั้ งแต่การ
วิเคราะห์หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ
โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า จึงมีควมจ าเป็นต้องการศึกษาการรับรู้
สื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า  เพื่อสร้างเป็นแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิ
บาล สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันอุดมศึกษาและ
บรรลุเป้าหมายการผลิตบุคลากรที่มีความตระหนักในธรร
มาภิบาลไปสู่สังคมและน าเสนอนโยบายการออกแบบสื่อ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษา 
สู่การพัฒนาทุกด้านอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมกายภาพที่สอดคล้อง

กับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา 
2. ศึกษาการสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อม

กายภาพในสถาบันการศึกษา 
3. น าเสนอนโยบายการออกแบบสื่อธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบนัการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากการให้ค านิยาม หลักธรรมาภิบาล โดย สุธาวัลย์ 

เสถียรไทย (2546) คือ การปกครองการบริหาร การจัดการ 
การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม 
นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงาน
นี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม
คุณธรรมจริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กร
ภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 6 ประการ (ชัยอนันต์ สมุทวณิชและคนอื่นๆ, 
2544) ดังนี ้

1. หลักนิ ติธรรมคือการตรากฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันสมัยและเป็น
ธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมี
การยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม 

 2. หลักคุณธรรมคือการยึดถือและเช่ือมั่นใน
ความถูกต้องดีงามโดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดี
งามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือ
ปฏิบัติ 

 3. หลักความโปร่งใสคือการท าให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบ
และกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 

 4. หลักความมีส่วนร่วมคือการท าให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
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 5. หลักความรับผิดชอบผู้บริหารตลอดจน
คณะข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า
ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่งโดยมุ่ ง
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ
มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่
ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ ไขได้
ทันท่วงท ี

6. หลักความคุ้มค่าผู้บริหารต้องตระหนักว่ามี
ทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าซึ่ง
จ า เป็นจะต้องตั้ งจุดมุ่ งหมายไปที่ผู้ รับบริการหรือ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

อีกทั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประเทศ
ไทย (The Access Initiative Thailand) ได้สนับสนุน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
และ 3) การเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อจัดท าเกณฑ์
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน 

ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพส าหรับ
สถาบันการศึกษา ยึดแนวคิดการวางผังชุมชน – นโยบาย
สาธารณะและบูรณาการสภาพแวดล้อมกายภาพอาคาร
เรียน (พัสตราภรณ์  ทิพยโสธร , 2551) มาประยุกต์
แนวคิดเพื่อการศึกษา      แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาการรับรู้สื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน

กลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มีวิธีการด าเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถาบันการศึกษาที่
ประกอบด้วย การวางผังสถาบันการศึกษา  การก าหนด
ต าแหน่งอาคารและทางสัญจร รูปแบบอาคารและการ
ตกแต่ง การใช้พื้นที่ภายในอาคารและการตกแต่ง  การใช้
สื่อสัญลักษณ์ด้านอาคารสถานที่ในสถาบันการศึกษามี
มาตรวัดตัวแปรตามระดับนามมาตรา (Nominal Scale) 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นตัวแปรประเภทกลุ่ม 

สื่อธรรมาภิบาลที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ  ได้แก่  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา การมีส่วนร่วม
ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมกายภาพและการเข้าถึงความ
เสมอภาคในการใช้ทรัพยากรในสถาบัน โดยมีมาตรวัดตัว
แปรตามระดับนามมาตร (Nominal Scale) ซึ่งเป็นตัว
แปรที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นตัวแปรประเภทกลุ่ม 

การออกแบบแผนงานวิจัย ผู้วิจัยก าหนด 
แบบแผนการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง                  
(Non-Experimental Research  Designs) เนื่องจาก
ปรากฏรูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมด้านกายภาพใน
สถาบันการศึกษา   ได้เกิดขึ้นแล้วในสภาพธรรมชาติ 
(Natural  Setting)  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้จัดกระท าสิ่ง
ทดลองให้กลุ่มตัวอย่าง  คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบ
แผนการวิจัยแบบไม่ทดลองประเภทการศึกษาสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น  คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากับ             
ตัวแปรตามคือธรรมาภิบาลที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านกายภาพ  โดยมุ่งเน้นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังกล่าวข้างต้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และน าค่าสถิติของกลุ่ม
ตัวอย่างมาประมาณต่อพารามิเตอร์ของประชากรแล้ว   
จึงน าผลการวิจัยอ้างอิงไปยังประชากรโดยรายละเอียด
ดังนี ้

 

การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มกายภาพ 
กายภาพ 

สวัสดิภาพทางสังคม 
การมีส่วนร่วมในองค์กร 

ความปลอดภัย
สุขลักษณะ 

ความสะดวกสบาย 
ธรรมาภิบาล 

คุณธรรม  ความยุตธิรรม  
ความโปร่งใส 

การมีส่วนร่วม  ความ
เสมอภาค 

 

สิ่งแวดล้อมกายภาพ 
การบ ารุงรักษา

สิ่งแวดล้อม, การรับรู ้
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- ประชากร (Population)  ในการวิจัย 
หมายถึง  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่   คณาจารย์  และ
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า จ านวน 3 แห่ง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวนประชากรประมาณ 
18,000 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จ านวนประชากรประมาณ 22,000 คน และมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวนประชากร
ประมาณ 24,000 คน  

- กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการวิจัย 
หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่คณะผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง
ในครั้งนี้  โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างมาจากการใช้สมการ 
n=N/1+N(0.05)2 โดย n หมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วน N  
หมายถึง  ขนาดประชากรทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 398 คน จากท้ัง 3 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

วิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling Methods)          
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยทุกหน่วยของ
ประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเท่าเทียม
กัน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เพราะทุกหน่วยประชากรมีความคล้ายคลึง
กัน ในวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Number Table) 
ช่ึงทุกตารางเลขสุ่มมี โอกาสถูกสุ่มโดยเท่าเทียมกัน 
น าไปใช้เพื่อเก็บข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าท้ังหมด 3 แห่ง คือ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยในครั้ งนี้   ใช้เครื่องมือการวิจัย 2 แบบ               
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วย
แบบส ารวจและสังเกตอย่างมีแบบแผนโดยผู้วิจัยจะท า
การออกแบบและวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนการ
ส ารวจ ส าหรับข้อมูลจากการส ารวจและสังเกตข้างต้นจะ
เป็นข้อมูลทางด้านกายภาพที่ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์

ร่วมกับข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในส่วนแรก
ตามกระบวนการวิจัยต่อไป 

- แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
ณ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 
แห่ง ผู้วิจัยจะท าการศึกษาและออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

สถานที่ท าการเก็บข้อมูลการวิจัย การวิจัย
การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ทั้งหมด  3 แห่ง ดังรายชื่อและสถานท่ีตั้งต่อไปนี้ 

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวง บาง
มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 
1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยวางแผน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน  ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบส ารวจและสังเกต
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จาก
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่าง และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองขั้นตอนข้างต้นจะน ามาใช้ในการ
แสดงผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เพื่อศึกษาการ
ออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาการรับรู้สื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ศึกษาสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมกายภาพที่
สอดคล้องกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

361

 6 
 

ด้านสภาพปัจจุบันและลักษณะทั่วไป จากการส ารวจและ
สังเกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ซึ่งสรุปตามรายการส ารวจและสังเกตสภาพปัจจุบันของ
สถาบันการศึกษาท้ัง 3 แห่ง ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัจจุบันของสถาบันการศึกษากลุม่
พระจอมเกล้า 3 แห่ง 

ผังบริเวณสถาบัน ภาพสถาบันกรณีศึกษา 
 
 
 
 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้

คุณทหารลาดกระบัง 

 

 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
 
 
 
 

 
การจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง 

มีการหลอมรวมความรู้รอบตัวเข้ามาสู่ผู้เรียน  เพื่อการ
รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์
เพื่ อรั กษาสมดุ ลระหว่ า งการอนุรั กษ์และการ ใ ช้
ประโยชน์  เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ บทบาทของชุมชนในการสร้างธรรมา            
ภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จากผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ศึกษาการสื่อความหมาย  ธรรมาภิบาล
กับสิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา โดยการ

ส ารวจและสังเกตและการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
แบบสอบถาม  ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใช้สอยใน
สถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง และการสื่อความหมาย             
ธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อม 3      ได้แก่                    
ท ง       ง                     ท ง              
       ท ง ท        ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
 

พื้นที่ใช้สอยใน
สถาบันการศึกษา 

การสือ่ธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพ % 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม 

1.      ง            4.9 6.6 16.4 45.9 26.2 100.0 
2.                14.3 .0 9.5 52.4 23.8 100.0 
3.      ท       ี 8.2 7.9 12.3 57.5 14.2 100.0 

Total 8.0 7.3 12.8 55.5 16.5 100.0 
(x2) Sig.=0.208, df=8 

 
ตารางที่ 2 แสดงการสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับ
สิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 พิจารณา
จากค่า Pearson Chi-Square และการค านวณค่า
นัยส าคัญ ซึ่งค่า Sig (Two-tailed) = 0.208 หมายความ
ว่าความพึงพอใจพื้นที่ ใ ช้สอยในสถาบันการศึกษา  
กิจกรรมและการส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคมอาเซียนต่อ
เป้ าหมายพื้ นที่ ใ ช้ สอยในสถาบันการศึ กษาด้ าน
  ง                                 ท      
    ท       จากผลการส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับ
การเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตส าหรับสังคมมนุษย์ลักษณะ
พื้นที่ใช้สอยในสถาบันการศึกษาและกิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการศึกษาการรับรู้สื่อ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การออกแบบสื่ อธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม             
ด้านกายภาพส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า มีข้อสรุปผลการวิจัยด้านการออกแบบสื่อ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในสถาบันการศึกษา 
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และแนวทางการก าหนดพื้นที่ใช้สอยในอาคารเรียนเพื่อ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคม น าไปสู่การอภิปราย
ผลการศึกษาต่อไป 

1. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกายภาพที่สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา พื้นที่สีเขียว 
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ทางด้านจิตใจมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมสถานที่ (นงนภัส คู่วรัญญูเที่ยงกมล , 
2552) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพ  ในภาพท่ี 4 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับธรรมา          
ภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศกึษา 

จากภาพที่ 4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาที่ผ่านการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดกระบวนการรับรู้และขยายความไป 
สู่การจัดกระบวนการรู้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในที่ว่าง
ตามที่ต้องการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือการส่งเสริม
เสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา 

2. การสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อม
กายภาพในสถาบันการศึกษา กิจกรรมและการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมกายภาพ ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม                                           
ซึ่งสนับสนุนได้ด้วยแนวคิดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
(พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร, 2552) การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงการสร้างประสบการณด์้วยการสื่อ
ความหมายธรรมาภิบาลในสถาบนัการศึกษา 

จากภาพที่ 5 การสร้างประสบการณ์ด้วยการสื่อ
ความหมายธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษาโดยมีปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริม              
ธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา
ที่ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างประสบการณ์                
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาการรับรู้สื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม           

ในกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เพื่อนโยบาย                  
การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ             
ในสถาบันการศึกษา ด้วยการสื่อความหมายธรรมาภิบาล
กับสิ่งแวดล้อมกายภาพ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมกายภาพ การมีส่วนร่วมในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมกายภาพและการเข้าถึงความเสมอภาคในการ
ใช้ทรัพยากรในสถาบัน การมีส่วนร่วมเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพส าหรับสถาบันการศึกษาอย่าง
สมดุลและสร้างสรรค์ ในด้านต่อไปนี้  

1) บทบาทของภาคประชาสังคมในการสร้าง
ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม  

2) ช่องทางและกลไกการบริหารในการส่งเสริม
ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม  

3) บทบาทของชุมชนในการสร้างธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ           
ในสถาบันการศึกษาจากตัวช้ีวัดที่เป็นรูปธรรมมองเห็นได้
และใช้งานร่วมกัน อาทิ ผังบริเวณสถาบันการศึกษา  
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ป้ายสัญลักษณ์ประกอบอาคาร   
เป็นต้นเป็นแนวทางในการสร้างค่านิยม ในการตระหนัก
ถึงธรรมาภิบาล ส าหรับนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรสู่ทุกภาคส่วนในสังคม 

ข้อเสนอแนะการวิจัยด้านการวิจัยการออกแบบ
สื่อธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจาการ
ข้อสรุปการส ารวจสังเกต และแบบสอบถามการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการ
รู ้

 การเกิด
พฤติกรร
มในที่ว่าง 

สภาพแวดล้อ
มทาง

กายภาพ 

การ
รับรู ้

 

กระบวนการ
รู้ 

 การเกิด
พฤติกรรม
ในที่ว่าง 

สภาพแวดล้อ
มทาง

กายภาพ 

การ
รับรู ้
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1.  เสนอแนะต่อผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่เสถาบันอุดมศึกษา                           
           ง                       ท ง  ง   
                ง           ง               
ท ง          ง          ท ง         ท          
                ง     ง                         
สภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา              
         งท            ง      

2.  เสนอแนะต่อผู้ดูแลสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่
ใช้สอยในห้องเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการ
ส่งเสริมท้องถิ่นสู่สังคม ท าให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ 
เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจใน
การเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี  

3. เสนอแนะการออกแบบสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนกรณีศึกษา ด้วยแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพดังนี้  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  แนวคิดในการออกแบบ : ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
กายภาพที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงแนวคดิการปรับปรงุสภาพแวดล้อมโถง
ทางเข้าอาคาร 

  จากภาพที่ 6 แนวคิดการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมโถงทางเข้าอาคาร สื่อถึงความตระหนัก             
ด้านวัฒนธรรมควรได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่เด่นชัด
ของจิตวิญญาณ เรื่องราว สติปัญญาและรูปโฉมทาง
อารมณ์ของสังคม หรือกลุ่มสังคม ซึ่งได้หลอมรวม
เพิ่มเติมจากศิลปะ วรรณคดี การด าเนินชีวิต วิถีชีวิตของ
การอยู่ร่วมกัน ระบบคุณค่า ประเพณีและความเช่ือ 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงการแนวคิดในการออกแบบ : ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมกายภาพท่ีสอดคล้องกบัธรรมาภิบาล 

จากภาพที่ 7 สิ่งแวดล้อมกายภาพท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาลในการเข้าถึงพื้นที่สามารถเข้าได้ทั้งทาง
ด้านหน้าอาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ที่อยู่ทาง
ฝั่งติดกับลานพระจอมเกล้าฯ และเข้าได้จากทางที่เช่ือมต่อ
กับโรงอาหารซึ่งอยู่ทางด้านใกล้เคียงกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มุมนี้สามารถพบนักศึกษาได้หลากหลาย คณะและยังมีที่นั่ง
ส าหรับพักผ่อนใต้ร่มไม้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
แนวคิดการออกแบบ:การสื่อความหมายธรรมาภิบาลกับ
สิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษาด้วยการออกแบบ
ระบบสัญจรภายในด้วยถนนหลักและถนนรอง  

1.ลดพื้นที่สัญจรทางรถยนต์เพื่อปรับเป็น
ทางเดินเท้าและทางจักรยาน 

2. จัดทางสัญจรทางรถให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มี
การพัฒนาใหม่ 

3. ควบคุมการสัญจรทางรถไว้ที่พื้นที่รอบ
นอก รักษาพื้นที่ส่วนราชการรอบในส าหรับการเดินเท้า
และรถจักรยาน 

4. จัดพื้นที่จอดรถใหม่ ให้ เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยคืนที่จอดรถที่กระจายอยู่ตามกลุ่ม
อาคารต่างๆ เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อรองรับกิจกรรมและ
ส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

5. เน้นบริการรถขนส่งสาธารณะ การสัญจร
ทางเท้าและทางจักรยาน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงระบบสัญจรภายในด้วยการออกแบบถนน
หลักและถนนรอง 
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จากภาพที่ 8 แสดงการออกแบบถนนหลักและ
ถนนรอง้ด้วยการพัฒนาระบบและที่จอดรถ ระบบทาง
จักรยาน และระบบทางเดินเท้า ให้มีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยความปลอดภัย
ความเป็นระเบียบ  ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
ความพึงพอใจของชุมชน 
 
 
 
 

 
ภาพที่้ 9 แสดงแนวคิดในการออกแบบการสื่อ

ความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพ 
 

จากภาพที่้9 แสดงแนวคิดในการออกแบบ
ห้องเรียนด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ต้องมีการเรียนการสอน
จึ งมี แนวความคิดที่ บ่ งบอกให้ เห็นคุณค่ า การสื่ อ
ความหมายธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพใน
สถาบันการศึกษา   

การศึกษาการรับรู้สื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
กลุ่ มสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านั้น   ปัจจัย
สิ่ งแวดล้อมกายภาพที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา การสื่อความหมาย           
ธรรมาภิบาลกับสิ่งแวดล้อมกายภาพในสถาบันการศึกษา 
เป็นส่ วนส าคัญที่ต้ องศึกษาเพื่ อน า เสนอนโยบาย            
การออกแบบสื่อธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพใน
สถาบันการศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือในการส ารวจพื้นที่

ศึกษา และตอบแบบสอบถามรวมทั้งให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์   จากคณาจารย์  บุ คลากรและนักศึกษา            
ณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่ง
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นย่างยิ่ง 
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กลไกการจัดการป่าต้นน ้าที่ส่งผลต่อความม่ันคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 
Mechanisms of Watershed Management Affecting on Community Food Resource Security 

 

เอกรินทร์ พ่ึงประชา (Ekarin Phungpracha)*   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันและกลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชน เลือกพื้นที่ศึกษาป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น หมู่บ้านห้วยปลาฝา อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีพัฒนาการด้าน
การจัดการน้้ามาอย่างยาวนาน ส่วนระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและงานเอกสาร โดยวิเคราะห์ด้วยหลักการพรรณนาเพื่อหาคา้ตอบกลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่สง่ผลตอ่
ความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน ประชากรที่ใช้ศึกษาคือครัวเรือนบ้านห้วยปลาฝาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น
จ้านวน 30 เปอร์เซ็นต์จากครัวเรือนทั้งหมด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  เครือข่ายทางสังคมที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนการประเมินสถานการณ์และ
จัดการป่าต้นน้้า กฎเกณฑ์ของชุมชนที่มีระดับความเข้มงวดการใช้บังคับในบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ กัน และประเพณี
และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้้า  ส่วนข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือ การศึกษาเครือข่ายทางสังคมระหว่าง
หมู่บ้านในการจัดการป่าต้นน้้าเพื่อก่อให้เกิดการจัดการป่าต้นน้้าอย่างยั่งยืน และศึกษาแนวทางการจัดการป่าต้นน้้าให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ     
 

ABSTRACT 
 The aim of this research was to study situations and impacts of mechanisms of watershed management for 
community food resource security. An area study was Phu Nam Daan watershed, Huay Pla Pha village, Dansai district, 
Loei province. It had a long history of watershed management. For research methodology, this study applied 
qualitative research focusing on the field research: focusing group discussion, in-depth interview, and observing 
participation and document. The study applied descriptive method to analyze how mechanisms of watershed 
affecting on community food resource security. For case study, population was households of local stakeholders 
around 30 percent of total household.  The result of study found that the mechanisms of watershed management 
affecting on community food resource security were composed of 3 parts: social network had a power to analysis and 
manage situation of watershed, community laws had various aspects to implication in different contexts, and tradition 
and ritual related to watershed conservation. This study recommends for the next study that study of inter-village 
networks for watershed management to sustainable watershed management and study of efficient ways of watershed 
management to enhance water resource and biodiversity.                                    
 
ค้าส้าคัญ: กลไก, การจัดการป่าตน้น้้า, ความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารชุมชน 
Key Words: Mechanisms, Watershed management, Community food resource security    

                                                           
*
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บทน้า 
ในรอบสามสี่ทศวรรษที่ผ่านมา โลกของเราต้อง

เผชิญกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างปัญหาภัยแล้งและ
น้้าท่วมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วทุกมุมโลก ทั้ง
ประเทศที่พัฒนาและประเทศที่ก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะกับ
ประเทศในสังคมเกษตรกรรม ผลกระทบดังกล่าวท้าให้
เกษตรประสบปัญหาในเรื่องผลผลิตลดลง ทั้งในแง่การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและผลิตเพื่อขาย อย่างไรก็ตาม จาก
การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นดังกล่าวเบื้องต้น ท้าให้
เห็นว่ า  ยั งมีกลุ่ มชนในสั งคมเล็กๆ และชนพื้น เมือง 
(Indigenous people) สามารถปรับองค์ความรู้ของตนเอง
ที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้น อาทิ ชนเอสกิโมแถบ
ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดามีองค์ความรู้
ด้านการจัดการระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับการศึกษาคลื่นและ
ทิศทางลม  ตลอดจนหลักการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อรับมือต่อ
สภาวะอากาศท่ีผันแปร (Berkes, 2008) หรือการศึกษา
ชุมชนประมงพื้นบ้านปะเหลี่ยน จังหวัดตรังและกลุ่มข้าว
คุณธรรม จังหวัดยโสธร ที่สื่อให้เห็นการรวบรวมองค์ความรู้
และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการปรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมา ให้ด้ารงอยู่ท่ามกลางความผันแปรของ
ภาวะอากาศทั้งน้้าท่วมและภัยแล้ง ด้วยการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาและการสร้างเครือข่ายแก้วิฤตดังกล่าว (กุลวดี และ
คณะ, 2556) โดยเฉพาะประเด็นการสร้างเครือข่ายยังพบ
เห็นได้จากงานวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการลุ่มน้้า
ฝางที่ใช้พลังเครือข่ายในการขับเคลื่อน (เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่ม
น้้าฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 2550) 

ขณะที่งานศึกษาป่าต้นน้้าได้สรุปแนวทางศึกษาป่า
ต้นน้้า 3 แนวทาง คือ 1) การศึกษาด้านความเช่ือและ
พิธีกรรมเป็นเฟืองจักร คือ ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรตาม
ความเช่ือตั้งแต่อดีต โดยมีทั้งความเช่ือและค้าสั่งสอนที่สืบ
ทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง โดยสะท้อนออกมาในรูป
ของผีเจ้าที่ ผีขุนน้้า ป่าพิธีกรรม และความเช่ือในการใช้
ผลผลิตจากป่า 2) การศึกษาด้านการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี
ป่าต้นน้้ามี 3 ลักษณะคือ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม 

และพื้นที่ตั้งชุมชน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจะมีองค์กร
ชาวบ้านเป็นฝ่ายก้าหนดกฎระเบียบ จึงอาจกล่าวได้ว่า การ
จัดการป่าชุมชนเป็นการแสดงออกถึงสิทธิของชาวบ้านที่พึง
ได้ของชุมชนอย่างชอบธรรม 3) การศึกษาด้านการอนุรักษ์
ป่าต้นน้้าจะเช่ือมโยงกับระบบการผลิตท่ีมีความหลากหลาย 
ทั้งจากธรรมชาติและสร้างสรรค์โดยมนุษย์ เช่น การหา
อาหารจากป่า การเก็บฟืน การหายาสมุนไพร ผสมผสานกับ
การไร่นา ปลูกผักพื้นบ้านบริเวณสวน ตามหัวนา ด้วยเหตุนี้ 
ความหลากหลายจึงอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการมีวิถีชีวิตที่
ผลิตกับวิถีการบริโภคที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์
จากป่าอย่างสมดุล (ปริศนา และมนตรี, 2541) 

 การปรับตัวและการศึกษาป่าต้นน้้ าของคน
ท้องถิ่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า งานศึกษาส่วนใหญ่มักให้
ความส้าคัญกับการจัดการฐานทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชน หรือวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภู มิ
ปั ญ ญ า ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ร ะ บ บ นิ เ ว ศ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Traditional ecological knowledge) และแนวทางการ
สร้างเครือข่าย รวมถึงยังมีงานศึกษาบางงานที่เช่ือมโยง
ประเด็นดังกล่าวเข้ากับความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
โดยทั้งหมดต้องการสื่อนัยยะส้าคัญว่า ชุมชนต่างๆ มี
ศักยภาพในแก้วิกฤตดังกล่าวอย่างไร  

ด้วยเหตุนี้ งานศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นการต่อยอดงาน
ศึกษาทีผ่่านมาเพื่อท้าให้เห็นว่า อะไรคือกระบวนการจัดการ
ของชุมชน หรือ “กลไก” (Mechanisms) ส้าคัญท้าให้
ชุมชนมีการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะฐาน
ทรัพยากรน้้าและอาหารทางธรรมชาติจากผืนป่าของชุมชน
เพื่อลดภาวะเปราะบางฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 
รวมถึงกลไกดังกล่าวท้างานอย่างไร โดยก้าหนดขอบเขต
การศึกษาไว้บริเวณผืนป่าตน้น้้าภูน้้าดัน้ที่ใช้ผลิตประปาภูเขา
ของบ้านห้วยปลาฝา อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การจัดการฐานทรัพยากร
ดังกล่าวของชุมชนมาอย่างยาวนาน   

ป่าภูน้้าดั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีพื้นที่ราบลุ่มน้้าหมัน
แคบๆ ตั้งอยู่ระหว่างกลาง ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็น
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กลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์เช่นกัน ระบบนิเวศของภูน้้าดั้นเป็น
ป่าดิบสลับกับป่าโปร่ง มีความสูงเหนือระดับน้้าทะเลปาน
กลาง 50-800 เมตร ในส่วนของผืนป่าภูน้้าดั้นทิศตะวันตก
เขตติดต่อบ้านห้วยปลาฝามีความลาดชันปานกลางถึงมาก 
ท้าให้ยากต่อการหักร้างถางพง ประกอบกับชาวห้วยปลาฝา
มีกฎเกณฑ์ในการใช้พื้นป่าต้นน้้า โดยเฉพาะมีพิธีกรรมที่เป็น
กลดั้งเดิมในการจัดการกับผืนป่าตามวิถีชาวบ้าน ส่งผลท้าให้
พื้นที่ส่วนนี้มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประการส้าคัญสุด ยังเป็นแหล่งผลิตประปาภูเขาท้า
ให้ชาวบ้านได้ใช้อยู่ใช้กิน แม้กระทั่งยามแล้ง อย่างวิกฤตภัย
แล้งปีล่าสุด (พ.ศ. 2558) ประปาภูเขาแห่งนี้ก็ยังหล่อเลี้ยง
ชีวิตคนในหมู่บ้านอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งต่างจากหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ในอ้าเภอด่านซ้ายและพื้นที่อื่นๆ ที่ระบบประปาภูเขา
น้้าเริ่มขาดเกิดเป็นวิกฤตภัยแล้ง       

แต่กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาในแง่พลวัตของป่า
ต้นน้้าภูน้้าดั้นจะท้าให้เห็นว่า ความสมบูรณ์ของผืนป่าที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบันกลับตกอยู่ในภาวะเปราะบาง เสี่ยงต่อการ
ลดลงของปริมาณน้้าหลายครั้งหลายครา ทั้งจากผลพวงของ
การสัมปทานป่าไม้และการบุกรุกและขยายพื้นที่ท้ากินอย่าง
ต่อเนื่อง ประการส้าคัญยังส่งผลกระทบต่อการลดลงของ
ฐานทรัพยากรอาหารจากแหล่งธรรมชาติ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าต้นน้้า
โดยตรง จนน้าไปสู่ภาวะเปราะบางของฐานทรัพยากรอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นน้้าซึ่งเป็นต้นทุนผลิตทางการเกษตร และผืนป่า
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ จนท้ายสุด คณะกรรมการ
หมู่บ้านห้วยปลาฝาจึงมีแผนจัดการป่าต้นน้้าอย่างจริงจัง 
สร้างกฎเกณฑ์และระเบียบในการจัดการผืนป่า จนป่าต้นน้้า
กลับมาสมบูรณ์ ค้าถามส้าคัญจึงอยู่ที่ว่า กลไกในการจัดการ
ป่าต้นน้้าเพื่อลดความเปราะบางของฐานทรัพยากรอาหาร 
อย่างน้้าและผืนป่าจนน้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารมี
สภาพการณ์ในปัจจุบันเป็นเช่นไร รวมถึงผลกระทบของ
กลไกดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนในฐานทรัพยากร
อาหารอย่างดินและผืนป่าเป็นอย่างไร  

 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปจัจุบันของการ

จัดการป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น    
2. เพื่อศึกษากลไกในการจัดการป่าตน้น้้าภูน้้า

ดั้นที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชน  

 
วิธีการวิจัย  

วิธีการด้ า เนินงานจะ ใช้วิ ธี วิ จั ย เ ชิงคุณภาพ 
รวบรวมข้อมูลจากระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กล่าวคือ 
ข้อมูลปฐมภูมิจากงานภาคสนามประกอบด้วย การ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มกับกลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับป่าต้น
น้้าท้ังในแง่การใช้น้้าและการใช้ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ
จากผืนป่าเพื่อให้เห็นมุมมองเรื่องการจัดการป่าต้ นน้้า 
รวมถึงยังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีประสบการณ์ตรงกับการ
บริหารจัดการป่าต้นน้้า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อให้เห็นภาพการใช้ฐานทรัพยากรและจัดการผืนป่าต้นน้้า  
และส้ารวจพันธุ์พืชร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้
เรื่องป่า ส่วนข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ 
เอกสารเชิงนโยบาย และวรรณกรรมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
ประเด็นวิจัย กล่าวโดยสรุปคือการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
แบ่งออกเป็น การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ที่มีความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าต้นน้้าของชุมชนและการ
จัดการประปาภูเขาหมู่บ้าน ตลอดจนการสังเกตการณ์อย่าง
มีส่วนร่วม รวมถึงใช้งานเอกสารที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
เรื่องการจัดการป่าต้นน้้าท่ีสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน โดยสังเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
พร้อมใช้วิธีการพรรณนา (Descriptive) เพื่อวิเคราะห์
เชื่อมโยงน้าไปสู่การค้นหาค้าตอบกลไกการจัดการป่าต้นน้้า
เพื่อลดสภาวะเปราะบางฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน    

ประชากรที่ใช้ศึกษาคือครัวเรือนบ้านห้วยปลาฝาที่
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นจ้านวน 30 
เปอร์เซ็นต์จากครัวเรือนทั้งหมด (51 ครัวเรือนจาก 170 
ครัวเรือน) เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนที่สัมพันธ์
กับป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น   
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  กรอบแนวคิดกลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนพัฒนาจากฐาน
คิดเรื่องการจัดการป่าต้นน้้าแบบบูรณาการ สังเคราะห์
ประเด็นส้าคัญจากการศึกษาของ Kolavalli and John 
(2002), Ritcher et al., (2003), และ Kenneth (2012) 
โดยให้ความส้าคัญเรื่องการจัดป่าต้นน้้าในหลากหลายมิติ 
เพื่อเช่ือมโยงเข้ากับฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน อีกทั้ง
ยังน้าประเด็นประเด็นนิเวศการเมอืง (Bosius et al., 2005) 
เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการป่าต้นน้้าและฐานทรัพยากรอาหารจะใช้
ฐานคิดที่พัฒนามาจากงานวิจัยของ เอกรินทร์ และคณะ 
(2555), เอกรินทร์ และคณะ (2557) ดังปรากฏในแผนภาพ 1  
 
แผนภาพ 1  กรอบแนวคิดกลไกการจัดการป่าต้นน้้าท่ีส่งผล
ต่อความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 

 
ที่มา: ประยุกต์จาก เอกรินทร์ และคณะ (2555), เอกรินทร์ 
และคณะ (2557),  Kolavalli and John (2002), Ritcher 
et al., (2003), (Bosius et al., 2005), และ Kenneth 
(2012) 
 

จากแผนภาพ 1 จะเห็นว่า การจัดการป่าต้นน้้าจะ
พิจารณาในฐานะหน่วยหน่ึงของฐานทรัพยากรอาหารของ
ชุมชน ที่ เ ช่ือมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อย่าง
กิจกรรมทางการเกษตร โดยสะท้อนผ่านมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทั้งคนในและนอก
หมู่บ้าน ดังนั้น การศึกษากลไกในการจัดการป่าต้นน้้าจึง
จ้าเป็นต้องเข้าใจต่อสถานการณ์ระบบนิเวศและฐาน
ทรัพยากรอาหารที่สัมพันธ์กับผืนป่าต้นน้้า ผ่านการประเมิน
ทั้งฐานทรัพยากรอาหารที่สัมพันธ์กับป่าต้น กิจกรรมทาง
การเกษตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุม

นั้นๆ ว่า มีภาวะเปราะบางหรือไม่อย่างไร (Bosius et al., 
2005) เพราะหากระบบนิเวศป่าต้นน้้าได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมต่างๆ ก็จะท้าให้ทราบว่าเกิดจากเหตุและปัจจัยใด     

เมื่อประเมินและทราบผลสถานการณ์ของระบบ
นิเวศป่าต้นน้้า จึงพัฒนาสู่ขั้นตอนการส้ารวจและตรวจสอบ
กลไก (Mechanisms) ในจัดการป่าต้นน้้าโดยพิจารณาจาก 
3 แนวทางหลักร่วมกัน ดังปรากฏในแผนภาพ 1 ที่วางอยู่
ต้าแหน่งกลาง โดยพิจารณาว่า ชุมชนมีเครือข่าย กฎเกณฑ์ 
และประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดฐานทรัพยากรอาหาร
ของชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าต้นน้้าอย่างไร     

กระบวนการท้ายสุดคือ ผลของกลไกในการจัดการ
ป่าต้นน้้ าจะน้าไปสู่การประเมินสถานการณ์ของฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าต้นน้้าว่ามีภาวะ
เสี่ยงต่อความเปราะบางหรือไม่อย่างไร โดยในงานศึกษาช้ิน
นีจ้ะพิจารณาฐานทรัพยากรอาหารไว้ 3 มิติ คือ การใช้ที่ดิน 
ฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติจากผืนป่าและน้้า 

ดังนั้น หากสถานการณ์ของฐานทรัพยากรอาหาร
ของชุมชนเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางชุมชนก็จะมีกลไกในการ
คิดวิเคราะห์ โดยหันกลับมาประเมินสถานการณ์ของระบบ
นิเวศป่าต้นน้้า เพื่อหาเหตุและปัจจัยก่อนท้าการศึกษาและ
ใช้ในเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
ผลการศึกษา  
 การศึกษาเรื่องกลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน กรณีศึกษา
ป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น บ้านห้วยปลาฝา อ้าเภอด่านซา้ย จังหวัด
เลย ซึ่งพบว่าสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษามีดังนี้       

ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน    

บ้านห้วยปลาฝาตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต้าบลนาดี อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ห่างจากตัวอ้าเภอขึ้นไปด้านทิศเหนือ
ราว 10 กิโลเมตรเศษ มีเทือกเขาเพชรบูรณ์ขนาบข้างทั้งสอง
ด้าน มีพื้นที่ราบลุ่มน้้าหมันแคบๆ ตั้งอยูต่รงกลาง ส่วนป่าต้น
น้้าภูน้้าดั้นตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน กล่าวโดย
สรุป ขอบเขตหมู่บ้านในเชิงกายภาพได้ดังนี้     
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ทิศเหนือจรดบ้านนาทุ่ม ต้าบลนาดี อ้าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย  

ทิศใต้จรดบ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย  

ทิศตะวันออกจรดบ้านนาเจียง ต้าบลโคกงาม 
อ้าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 

ทิศตะวันตกจรดบ้านแก่วตาว ต้าบลนาดี อ้าเภอ
ด่านซ้าย จงัหวัดเลย 

ข้อมูลประชากร หมู่บ้านมี 176 ครัวเรือน 
ประชากร 850 คน มีโรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง และสระ
สาธารณะ 3 แห่ง ส่วนการด้ารงชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่ท้า
การเกษตร มีส่วนน้อยที่รับราชการหรือท้างานรับจ้างอื่นๆ 
ชาวห้วยปลาฝาปลูกทั้งข้าวนาน้้าท่วม (Wet rice) และข้าว
ไร่ (Dry rice) การปลูกข้าวเป็นการปรับให้เหมาะกับสภาพ
ทางกายภาพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนกล่าวคือ ครัวเรือนใดมี
ที่ราบน้้าท่วมถึงจะใช้วิธีปลูกข้าวนาน้้าท่วม ส่วนที่ดอนหรือ
พื้นที่สูงจะใช้ปลูกข้าวไร่ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วด้า กะทกรก และมะขามหวาน เป็นต้น 
รวมทั้งบางครัวเรือนยังปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและส่งขาย   

ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือ ชาวห้วย
ปลาฝานับถือพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือผ ีเช่น ความ
เช่ือเรื่องผีน้้า ผีป่า ผีเขา ความเช่ือเจ้ากวนและเจ้าแม่นาง
เทียม เป็นต้น ดังเห็นจากขนบธรรมเนียมต่างๆ ในวัฏจักร
ชีวิตและฮีตสิบสองหรือประเพณีรอบปี ขณะเดียวกันก็มีงาน
บุญประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะที่สัมพันธ์กับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
เหนือธรรมชาติและสัมพันธ์กับป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นนั่นก็คือ งาน
บุญน้้าเหมืองภูน้้าดั้น   

 งานบุญน้้าเหมืองจะจัดช่วงสงกรานต์ของทุกปี 
ชาวบ้านเชื่อว่า ที่ป่าต้นน้้าดั้นมีวิญญาณผีป่าสิงสถิต คอยปก
ปักษาผืนป่าและแหล่งต้นน้้า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจึงมีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ห้ามใครเข้าไปล่วงละเมิดพื้นท่ีเด็ดขาด โดยเฉพาะ
การตัดไม้ท้าลายป่า  

พื้นที่ป่าต้นน้้าจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ค่อนข้างสูง สังเกตจากระบบนิเวศของป่าภูน้้าดั้นทีม่ีลกัษณะ

เป็นป่าดิบช้ืน ทั้งๆ ที่ระดับความสูงจากระดับน้้าทะเลไม่
มากนัก แต่กลับมีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูแล้งก็
มีน้้าไหลไม่เคยขาด  

ด้วยเหตุนี้ พอเข้าถึงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านก็
จะรวมตัวกันประกอบพิธี โดยตกลงกันว่าจะด้าเนินการ
ในช่วงวันท่ี 15 หรือไม่ก็ 16 เมษายน ของทุกปี เหตุที่ระบุไว้ 
2 วันก็เนื่องจากหากวันท่ี 15 ตรงกับวันพุธก็จะเลื่อนเป็นวัน
พฤหัสบดี เพราะชาวบ้านถือว่าวันพุธเป็นวันไม่ดีไม่ควร
ประกอบพิธีกรรมใดๆ  

ในวันงาน ราวบ่ายเศษๆ แม่นางเทียมและนางแต่ง
หรือผู้น้าแห่งจิตวิญญาณตามความเช่ือท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้หญิง
จะเป็นผู้น้าในการประกอบพิธี เหล่าชาวบ้านจะเอาฆ้องและ
กลองไปฉลองกันยกใหญ่ โดยรวมตัวกันที่วัดประจ้าหมู่บ้าน 
เพื่อเตรียมขบวนแห่ไปยังป่าต้นน้้าบริเวณที่สิงสถิตวิญญาณ  
แต่ละครัวเรือน จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นเพื่อไหว้วิญญาณหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีต้นน้้า เครื่องเซ่นประกอบด้วย เครื่องคาว
หวาน เหล้า ยาเส้น เรือเงิน เรือทอง ปลาเงินปลาทอง 
พร้อมธงไปบวงสรวง ชาวบ้านบอกเล่าว่า เรือเงินเรือทองที่
เอาไปล่องก็เพื่อจะให้น้้าไหลสะดวกไหลตลอดเวลา ปลาก็ให้
ปลาในชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อประกอบพิธีกรรม
เสร็จต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน 

ฐานทรัพยากรอาหารของผืนป่าภูน ้าดั น  
  แหล่งอาหารทางธรรมชาติที่ส้าคัญของบ้านห้วย
ปลาฝามีทั้งที่หาได้จากผืนป่าและตามแหล่งน้้าต่างๆ รวมทั้ง
อาหารจากภาคเกษตร อย่างไรก็ดี บทความช้ินนี้จะให้
ความส้าคัญเฉพาะแหล่งอาหารจากผืนป่าภูน้้าดั้นและแหล่ง
ต้นน้้าของชุมชน มีรายละเอียดดังนี้    

พันธุ์พืชจากธรรมชาติของบ้านห้วยปลาฝาพบได้
ตามทุ่งนา ริมแม่น้้าหมันและป่าภูน้้าดั้น หากกล่าวเฉพาะป่า
ภูน้้าดั้นจะพบว่าพืชเหล่านี้มีทั้งไม้เลื้อย พืชล้มลุก ไม้พุ่มและ
ไม้ยืนต้น มีทั้งที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป สมุนไพร อาหารและเป็น
พิษ จากการส้ารวจพบพันธุ์พืชวงศ์ GRAMINEAE จ้าพวกไผ่
มากที่สุด มีจ้านวน 12 ชนิด คือ ไผ่จ๊อด ไผ่สีสุก ไผ่บง ไผ่
หลาม ไผ่เฮียะ ไผ่ตง ไผ่เป๊าะ ไผ่หก ไผ่ซ่าง ไผ่ไร่ ไผ่ไลล่อ
และไผ่ลวก รองลงมาคือ วงศ์ EUPHORBIACEAE มี 9 ชนิด 
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คือ หมากเหมือดโลด มะไฟ ชมฟาด ผักก้านดง เปล้าหลวง 
น้้านมราชสีห์ สบู่แดงมะขามป้อมและหมากดุก ส่วนวงศ์ 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE พบ 8 ชนิด คือ จาน 
ขะยูง กระพี้ต้น ชิงชัน ดอกทอง กระพี้จัน จักจั่นและดู่ 
รวมทั้งยังพบพืชอื่นๆ อีกหลากหลาย     

นอกจากน้ี ยังพบเห็ดตามป่าตามภู ผลการส้ารวจ
พบว่า บ้านห้วยปลาฝามีเห็ดมากถึง 33 ชนิด ชนิดที่พบมาก
คือ เห็ดโคน เห็ดเข็มขาว เห็ดเข็มด้า เห็ดเข็มน้้าตาล เห็ด
เข็มแดง เห็ดเข็มม่วง เห็ดข้าวตอก เห็ดข่า เห็ดฟ่าน เห็ดถ่าน
เล็ก เห็ดถ่านใหญ่ เห็ดก่อ เห็ดหน้าม่อย เห็ดผึ้ง เห็ดผึ้งด้า 
เห็ดผึ้งน้้าตาล เห็ดตับเต่า เห็ดปอด เห็ดมัน เห็ดหน้าไค เห็ด
ลมและเห็ดฟาง 

ส่วนอาหารจ้าพวกสัตว์น้้า ชาวห้วยปลาฝาหาปลา
จากแหล่งธรรมชาติตามตามล้าน้้าหมัน ล้าราง และนาซึ่ง
สามารถจับปลาได้ช่วงหน้าฝน ส่วนสัตว์น้้าที่พบจากล้าห้วย
ภูน้้าดั้นพบไม่มากนัก เพราะเป็นล้ารางเล็กๆ พวก ปลาซิว
น้้าข้าว ปลาซิวหนวด ปลาซิวอ้าวและหอยเจดีย์ ขณะที่สัตว์
ป่าพบจ้านวนน้อยเช่นกัน เท่าที่พบคือ ตุ่น กระรอก กระแต 
หนู ลิง กบ เขียด อ่ึงอ่าง อีแงดและอีรอก เท่านั้น    

จากพันธุ์พืช เห็ด ปลาและสัตว์จากธรรมชาติท้าให้
เห็นว่า แม้งานศึกษาช้ินนี้จะไม่มีการช้ีวัดจ้านวนความ
หนาแน่นของอาหารจากภูน้้าดั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดในเชิง
สถิติ หากทว่า จากการสอบถามข้อมูลในเชิงคุณภาพพบว่า 
อาหารจากธรรมชาติเหล่านี้มีจ้านวนเพียงพอต่อการบริโภค
ของคนในหมู่บ้าน ยกเว้น อาหารพวกสัตว์น้้าและสัตว์ป่าที่มี
จ้านวนลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศป่าภูน้้าดั้นมี
ลักษณะ “เปิด” คือสัมพันธ์กับระบบนิเวศหมู่บ้านข้างเคียง
ที่มีพื้นที่ติดกันและมีมีการถางผืนป่าเปลี่ยนเป็นไร่เพื่อท้า
การเกษตร ดังนั้น แม้ในตัวผืนป่าภูน้้าดั้นจะมีความอุดม
สมบูรณ์ หากทว่าในระบบนิเวศป่าหมู่บ้านใกล้เคียงถูก
ท้าลาย ทรัพยากรทางธรรมชาติบางประเภทในภูน้้าด้ันก็
ได้รับผลกระทบเช่นกัน เฉกเช่นสัตว์น้้าและสัตว์ป่า เป็นต้น      

ประปาภูเขาและการจัดการ   
ประปาภูเขาภูน้้าดั้นได้พัฒนามาเกือบ 5 ทศวรรษ 

มีจุดประสงค์หลักเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือนและใช้

ทางการเกษตร ก่อนพัฒนาระบบการจัดการน้้า ชาวบ้าน
ต้องเดินไปหาบน้้ามาจากล้าน้้าหมันเพื่อใช้กินและผันน้้าจาก
ล้าน้้านีม้าท้าการเกษตร หรือไม่ก็ต้องรอน้้าฟ้าน้้าฝน การท้า
การเกษตรจึงท้าได้เพียงฤดูกาลละครั้ง กระทั่งปี พ.ศ. 2510 
กรมอนามัยจึงร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่ง
มอบงบประมาณจ้านวนหนึ่งเพื่อด้าเนินการสร้างประปา
ภูเขา   

การสร้างประปาครั้งนั้น แม้จะได้รับการสนับสนุน
เ งินทุนจากรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ หากทว่า 
คณะกรรมการหมู่บ้านกลับวางแผนให้ชาวบ้านทุกครัวเรือน
มีส่วนร่วมในสร้างประปาภูเขา เพ่ือสร้างความตระหนักให้
คนในหมู่บ้านเกิดความหวงแหนต่อระบบน้้าประปาภูเขาที่
ได้ร่วมมือกันสร้างข้ึน โดยเฉพาะการ “ลงแรง” กล่าวคือ มี
ข้อก้าหนดเบื้องต้นว่า ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะต้องส่งสมาชิก
อย่างน้อย 1 คน มาช่วยงานกันคนละไม้ละมือ เช่น การขุด
วางท่อ โดยใช้ท่อเหล็กจากจุดต้นน้้าซึ่งเป็นน้้าผุดมาถึงทุ่งนา
ยาวประมาณ 200 เมตร จากนั้นจะต่อเป็นท่อพลาสติกพีวีซี
เข้ามาหมู่บ้าน โดยต้องวางท่อข้ามล้าน้้าหมันต้องวางท่อช่วง
สะพาน เมื่อท่อตากแดดนานๆ จะแตก จึงต้องเปลี่ยนมาใช้
ท่อเหล็กเสริมช่วงพาดผ่านสะพานข้ามล้าน้้าหมัน และค่อย
ต่อท่อพลาสติกพีวีซีเข้าหมู่บ้าน ส่วนท่อส่งน้้าทางการเกษตร
จะท้าเป็นระบบเหมืองฝาย ส่งไปตามไร่นาของเกษตรกร 
ช่วงต้นท้าล้ารางเป็นก่อจากดินภายหลังจึงพัฒนาเป็นล้าราง
คอนกรีต     

เมื่อสร้างประปาภูเขาได้ระยะหนึ่ง คือ ราวปี พ.ศ. 
2515 ระบบประปาเริ่มช้ารุด ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึง
ประชุมปรึกษาหารือกับลูกบ้านเพื่อขอเก็บค่าบ้ารุง เพื่อน้า
รายได้มาซ่อมประปาภูเขา โดยตั้งค่าบ้ารุงรักษาครัวเรือนละ 
2 บาทต่อเดือน แต่ชาวบ้านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว เพราะ
เห็นว่าน้้ าประปาได้มาจากธรรมชาติ  ไม่ ควร เสียค่ า
บ้ารุงรักษาใดๆ จนคณะกรรมการหมู่บ้านต้องน้าเรื่อง
ดังกล่าวไปปรึกษากับฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชนของ
อ้าเภอด่านซ้ายสมัยนั้น จนหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวต้องเข้า
มาไกล่เกลี่ย จึงได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ให้เก็บเงินเป็นค่า
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บ้ารุงรักษาจากชาวบ้านได้ก็ต่อเมื่อระบบประปาภูเขา
หมู่บ้านเกิดช้ารุด  

ต่อมา ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีมติให้ เก็บค่า
บ้ารุงเป็นเงิน 20 บาทต่อปี ครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะชาวบ้านเห็นความส้าคัญของ
ประปาภูเขา เนื่องจากมีอยู่ครั้งหนึ่ง ประปาเกิดช้ารุด น้้า
หยุดไหลพักหนึ่ง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็น
อย่างมาก ชาวบ้านจึงเห็นความส้าคัญเรื่องการซ่อมบ้ารุง หา
ใช่เพียงใช้แต่อย่างอย่างเดียว ปัจจุบัน ชาวบ้านต้องจ่ายค่า
บ้ า รุ ง รั กษาประปาภู เ ขา เป็น เ งิน  50 บาทต่ อปี  ซึ่ ง
ค่าธรรมเนียมในการบ้ารุงรักษาดังกล่าว คณะกรรมหมู่บ้าน
ได้เก็บในอัตราคงที่เช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปี       

ปัญหาเรื่องการจัดการประปาภูเขายังปรากฏชัด 
ในปี พ.ศ. 2522 เนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่าที่เป็นผลพวง
ของการสัมปทานป่าได้รุกคบืเข้ามาให้ป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น ทั้งนี้
ชาวบ้านเกิดข้อสงสัยว่า ท้าไมน้้าประปาจึงไหลช้า ทั้งๆ ที่
ระบบท่อก็ไม่ได้มีปัญหา ท้ายที่สุดคณะกรรมการหมู่บ้านจึง
ปรึกษาหารือถึงปัญหาดังกล่าว พร้อมกับเดินส้ารวจป่า จึงได้
ข้อสรุปว่า ขอให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานยกเว้นการตัดต้นไม้
บริเวณป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น ทั้งนี้ทางหมู่บ้านได้มีการรวมตัวกัน
ไปต่อรองกับบริษัทสัมปทานป่าไม้ที่ว่าอ้าเภอด่านซ้าย โดย
ให้เหตุผลว่า พื้นที่ป่าต้นน้้าแห่งนี้เป็นแหล่งฐานทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่ส้าคัญ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากธรรมชาติ พืช
และสัตว์ต่างๆ ประการส้าคัญ ยังเป็นแหล่งผลิตน้้าประปา
ภูเขาของหมู่บ้านที่ชาวบ้านต้องน้าไปใช้กินอยู่และใช้ในทาง
การเกษตร ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวก็บรรลุผลส้าเร็จท้าให้
บริษัทเอกชนเว้นท่ีจะตัดไม้บริเวณป่าต้นน้้า      

กระแสและพลังการรวมกลุ่มดังกล่าว ส่งผลท้าให้
ชาวบ้านเกิดความรัก ความภูมิใจและความห่วงแหนต่อผืน
ป่าแห่งนี้มากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นก็ตาม แม้ป่าไม้จากรอดพ้น
จากการสัมปทานป่าไม้ หากทว่า ผืนป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นก็เกิด
ภาวะเสี่ยงต่อการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพอีก
ครั้ง เมื่อเกิดการบุกรุกพื้นท่ีป่าของคนหมู่อื่น เพื่อขยายพื้นที่
ท้ากิน ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   

จากปัญหาดังกล่าว ในราวปี พ.ศ. 2535 ผู้น้า
หมู่บ้านจึงมีแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นภูน้้าดั้นกันอย่าง
จริงจังและเพื่อให้การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ประปาภูเขาเป็นไปอย่างยั่งยืน ครั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างกฎและกติกาของหมู่บ้าน จึงได้ข้อ
สรุปว่า บริเวณผืนป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นถือเป็นเขตอนุรักษ์ 
เพราะมีความเปราะบางหากได้รับผลกระทบในระบบนิเวศ 
จึงห้ามตัดไม้บริเวณนี้เด็ดขาด (อนุญาตใหห้าของป่าพวกเห็ด
และอาหารจากพืชและสัตว์ต่างๆ ได้) แม้คนในหมู่บ้านห้วย
ปลาฝาก็ห้ามละเมิด หากฝ่าฝืนจะต้องมีการจับและปรับเป็น
เงิน 200-500 บาท พร้อมประกาศให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการ
กระท้าของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหลายครั้ง คณะกรรมการ
หมู่บ้านมักจะถูกขู่จากกลุ่มอิทธิพล เนื่องจากช่วงหลังๆ มี
นายทุนจากต่างถิ่นเข้ามาลงทุนท้าไร่บนภูเขา อย่างไรก็ตาม
ผลของการออกกฎเกณฑ์อย่างจริงจัง ส่งผลท้าให้ป่าภูน้้าดั้น
มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอ้าเภอ
ด่านซ้าย   

  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานศึกษากลไกการจัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน กรณีศึกษาภูน้้า
ดั้น บ้านห้วยปลาฝา อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ประยุกต์
แนวทางจากงานศึกษาของเรื่องความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนจากเอกรินทร์ และคณะ (2555) และเอกรินทร์ และ
คณะ (2557) รวมถึงการจัดการลุ่มน้้าจาก Kolavalli and 
John (2002), Ritcher et al., (2003), (Bosius et al., 
2005), และ Kenneth (2012) ท้าให้เห็นว่า ป่าต้นน้้าภูน้้า
ดั้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับฐานทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติอย่างการผลิตประปาภูเขาของหมู่บ้าน เนื่องจาก
เป็นผืนป่าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและยังเป็นแหล่ง
ต้นน้้า ขณะเดียวกัน ระบบนิเวศดังกล่าวก็ท้าให้คนห้วย
ปลาฝาพยายามเรียนรู้และประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
ระบบนิเวศของป่าต้นน้้าแห่งนี้ ตลอดจนจัดการกลไกการ
จัดการป่าต้นน้้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหาร
ของชุมชนอย่างไร กล่าวโดยสรุปคือ    
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การประเมินสถานการณ์ป่าต้นน า้ 
ชาวห้วยปลาฝามีศั กยภาพในการประ เมิน

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้้าได้
หลากหลายมิติทั้งในแง่ประเมินฐานทรัพยากรอาหารจากผืน
ป่า การเกษตร และวิถีการด้ารงอยู่ของผู้คน กล่าวคือ ในแง่
ของฐานทรัพยากรอาหาร ชาวห้วยปลาฝาอาจพิจารณาได้
จากจ้านวนพันธุ์พืช เห็ด สัตว์น้้าและสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารจาก
แหล่งธรรมชาติที่สัมพันธ์กับผืนป่าว่า มีจ้านวนลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นเพียงใด ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ การลดลงของ
สัตว์น้้าและสัตว์ป่า นั่นไม่ใช่เพราะผืนป่าขาดความสมบูรณ์ 
หากแต่ระบบป่าภูน้้าดั้นเป็นระบบ “เปิด” ที่เช่ือมโยงกับ
พื้นที่หมู่บ้านอื่นที่ผืนป่าถูกบุกรุกในการท้าการเกษตรปลูก
พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ส่งผลให้ระบบนิเวศโดยรวมได้รับ
ผลกระทบตาม สัตว์ปลาและสัตว์น้้าจึงลดจ้านวนลงทั้งใน
สายพันธ์ุและปริมาณ  

อีกตัวอย่างหนึ่งของการประเมินสถานการณ์ของ
ฐานทรัพยากรอาหารในแง่ผืนป่าภูน้้าดั้นของชาวบ้านก็คือ 
การย้อนหลังเหตุการณ์ไปที่กรณีผลกระทบของการท้า
สัมปทานป่าไม้ช่วงหลังปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ชาวบ้าน
สังเกตว่า ระบบน้้าประปาของหมู่บ้านเริ่มลดลงและไหล
เอื่อย ทั้งๆ ที่มีการดูแลอย่างดี ท้าให้เกิดการตรวจสอบผืน
ป่าและตั้งสมมุติฐานว่า เหตุที่ระบบประปาภูเขาไหลไม่
สะดวก น่าจะเป็นผลมาจากผืนป่าที่ลดจ้านวนลง ซึ่งข้อ
สันนิษฐานดังกล่าว ก็เป็นเหตุผลส้าคัญท้าให้ชาวบ้านต่อรอง
กับบริษัทสัมปทานป่าไม้ให้ยกเลิกการตัดไม้ที่ผืนป่าภูน้้าดั้น
ได้ส้าเร็จ โดยชาวบ้านพยายามอธิบายการเช่ือมโยงระบบ
นิเวศป่าที่มีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตผู้คน ผ่านการจัดการ
ประปาภูเขาและแหล่งอาหารธรรมชาติ  หากผืนป่าลด
จ้านวนลง ระบบน้้าก็ขัดข้อง วิถีชีวิตผู้คนก็จะเดือดร้อนทั้ง
ในแง่น้้ากินน้้าใช้ในครัวเรือนและทางการเกษตร ตลอดจน
อาหารจากธรรมชาติกจ็ะลดลงตาม      

ด้วยเหตุนี้ สถานการณ์ป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นจึงสะท้อน
ให้เห็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใน
ระบบนิเวศภูเขา ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนของพืชและสัตว์ และ
ของคนกับระบบนิเวศ หากระบบใดระบบหนึ่ งได้รับ

ผลกระทบ หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์กับระบบดังกล่าวก็จะ
ได้รับผลกระทบตาม ด้วยหลักการนี้เองที่ท้าให้ชาวห้วย
ปลาฝาสามารถประเมินสถานการณ์ฐานทรัพยากรของ
ชุมชนตนเองได้ และยังท้าให้เห็นปัจจัยที่เป็นตัวคุกคาม
ส้าคัญของป่าต้นน้้าก็คือ การสัมปทานป่าและกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ เช่นการตัดไม้ท้าลายป่าและการขยายพื้นที่ท้ากิน
เข้าไปยังผืนป่า แล้วใช้ตรรกะดังกล่าวมาประยุกตเ์พื่อบริหาร
จัดการป่าต้นภูน้้าดั้นเพื่อลดสภาวะเปราะบางฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชน   

กลไกในการจัดการป่าต้นน ้า  
เมื่อชาวห้วยปลาฝาประเมินสถานการณ์ของระบบ

นิเวศป่าต้นน้้าภูน้้าดั้น ก็จะก้าวสู่ขั้นตอนการส้ารวจและ
ตรวจสอบกลไก (Mechanisms) ในจัดการป่าต้นน้้า ซึ่ง
กรอบแนวคิดที่น้าประยุกต์ในการศึกษาครั้งนี้ได้วางไว้  3 
แนวทาง คือ  

แนวทางแรกท้าให้ เห็นว่า ชุมชนมีการสร้าง
เครือข่าย เครือข่ายแรกที่ปรากฏชัดก็คือเครือข่ายที่สร้างมา
จากฐานของชุมชน ดังเห็นจากการรวมตัวของคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่เข้ามาบริหารจัดการและดูฐานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งพยายามสร้างให้สมาชิกของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การ “ลงแรง” 
ในการสร้างประปาภูเขา หรือการ “ร่วมมือ” ลาดตระเวน
ผืนป่าทุกๆ เดือน นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนพยายามสร้าง
เครือข่ายกับองค์กรภายนอกชุมชนไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศที่เข้ามาพัฒนาระบบประปาภูเขาในช่วง
บุกเบิกระบบการบริหารจัดการน้้าของหมู่บ้าน หรือการ
สร้างเครือข่ายกับ “รัฐ” เช่น เมื่อประสบปัญหาในบริการ
จัดการประปาช้ารุด ทางหมู่บ้านตกลงแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
คณะกรรมการหมู่บ้านก็ใช้ “รัฐ” เป็นคนกลางในการไกล่
เกลี่ย ซึ่งรวมถึงกรณีการเรียกร้องให้บริษัทสัมปทานป่า
ยกเลิกการตัดไม้ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้้า   

แนวทางที่สอง ชุมชนมีการสร้างกฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการป่าต้นน้้าด้ันและระบบระปา
ภูเขา ผลการศึกษาช้ีให้ เห็นว่า หมู่บ้านมีวิธีการสร้าง
กฎเกณฑ์จากระดับที่ไม่เคร่งครัดนักแล้วค่อยๆ พัฒนาเป็น
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กฎที่มีความเข้มงวดตามปัจจัยที่เข้ามากระทบผืนป่าต้นน้้า
ในแต่ละช่วงเวลา เช่น แนวทางการเก็บค่าบ้ารุงรักษา
น้้าประปาช่วงต้นที่พัฒนาเป็นแนวคิดก่อนจะถูกปฏิเสธจาก
ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านมองว่าประปาภูเขาเป็นของ
ธรรมชาติไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย กระทั่งเมื่อระบบประปา
ช้ารุดสร้างความเดือนร้อน ปรากฏว่าหมู่บ้านไม่มีเงินส้ารอง
ในการซ่อมบ้ารุง ท้าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ใช้น้้าไม่สะดวกใน
ช่วงหนึ่ง  

เมื่อประสบปัญหาเช่นนี้ ชาวบ้านจึงเห็นความ
จ้าเป็นและยอมรับกฎกติกาเรื่องค่าธรรมเนียมในการซ่อม
บ้ารุง หรือกฎระเบียบการใช้ผืนป่าต้นน้้า รวมถึง ยังให้
ความส้าคัญกับเรื่องการสงวนให้พื้นที่ป่าต้นน้้าเป็นป่า
อนุรักษ์ ห้ามตัดไม้ท้าลายป่าบริเวณป่าต้นน้้าอย่างเด็ดขาด 
(อนุโลมให้เก็บของป่า) หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน แม้
ค่าปรับจะไม่มากนัก  หากทว่า ทางคณะกรรมการจะป่าว
ประกาศถึงการกระท้าของคนดังกล่าวให้ชาวบ้านรับรู้ ถือ
เป็นการลงโทษทางสังคม (Social sanction) อีกทางหนึ่ง         

แนวทางท้ ายสุดคื อ เ รื่ องของประเพณีและ
วัฒนธรรมในการจัดฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนที่
สัมพันธ์กับป่าต้นน้้าจะพบเห็นจากประเพณีไหว้เหมืองน้้าภู
น้้าดั้นที่จัดขึ้นช่วงสงกรานต์ของทุกปี งานบุญนี้ไม่เพียงแต่
สะท้อนให้เห็นความเช่ือที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ท้าให้
เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้าน หากแต่เป็นกุศโลบายท้าให้
ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของจิตวิญญาณผีต้นน้้าที่คอยปัก
ปักรักษาให้แหล่งน้้ามีความสมบูรณ์และชีวิตชาวบ้านอยู่ดีมี
สุข ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ในพิธีกรรม เช่น ความหมายของ
เครื่องเซ่นคาวหวาน หรือการใช้ปลาเงินปลาทอง ซึ่งล้วนแต่
สะท้อนแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้น ดังนั้น หากให้
ชีวิตของตนเองมีความสมบูรณ์ก็ต้องรักษาผืนป่าต้นน้้านี้ไว้
เช่นกัน     

เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งสามกลไกล้วนแต่มีส่วน
ส้าคัญที่จะช่วยเสริมท้าให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชน และแต่ละกลไกก็ท้างานเกี่ยวเนื่องกัน เช่น เครือข่าย
มีหน้าที่ส้าคัญในการประเมินสถานการณ์ป่าต้นน้้าและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ พร้อมกันนั้นก็ยังผลักดัน

กฎเกณฑ์ เพื่อท้าให้สั งคมเกิดกฎกติกาในการใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการประเพณีและ
ความเชื่อที่มีคุณค่าทางจิตไว้มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างเป็น
จารีตในการจัดการป่าต้นน้้า  

กล่าวโดยสรุป ผลของการสร้างกลไกในการจัดการ
ป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นในทางตรงจะเห็นจากการสร้างเครือข่าย 
ตลอดจนกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการผืน
ป่าต้นน้้าดั้น ได้ส่งผลท้าให้ชาวห้วยปลาฝามีวิธีการเข้าถึง
แหล่งอาหารทั้งจากธรรมชาติบนผืนป่าภูน้้าดั้นอย่างเพียงพอ 
หลากหลายและเท่าเทียมในแง่ของพืชอาหารและเห็ด (มี
ข้อจ้ากัดในเรื่องอาหารจากสัตว์และสัตว์น้้าเนื่องจากระบบ
นิเวศแบบเปิด)  ขณะเดียวกัน ชาวบ้านยังสามารถใช้บริการ
ของระบบนิเวศอย่างประปาภูเขาเพื่อน้าไปใช้ในครัวเรือน
และสร้างรายได้จากการท้าการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ชาวบ้าน ส่วนผลการสร้างกลไกในการจัดการป่าต้นน้้าภูน้้า
ดั้นในทางอ้อมจะเห็นได้จากการใช้ประเพณีไหว้เหมืองภูน้้า
ดั้น ก็เป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างให้ชาวบ้าน
ตระนักถึงความส้าคัญของผืนป่าต้นน้้า     

สรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การจะท้าความเข้าใจต่อ

กลไกการจัดการป่าต้นน้้ าที่ส่งผลต่อความมั่นคงฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชนนั้นสอดคล้องกับวิธีคิดของ 
Kolavalli and John (2002), Ritcher et al., (2003), 
และ Kenneth (2012) โดยให้ความส้าคัญเรื่องการจัดป่าต้น
น้้าในหลากหลายมิติ เพื่อเช่ือมโยงเข้ากับฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชนที่เสนอว่า จ้าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องเข้าใจต่อ
สถานการณ์ระบบนิเวศและฐานทรัพยากรอาหารท่ีสัมพันธ์
กับผืนป่าต้นน้้า  

ขณะเดียวกัน เมื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ดังที่เกริ่น
เบื้องต้นอย่างถ่องแท้ Bosius et al., (2005) จึงเสนอว่า 
ชุมชนก็อาจใช้กลไกในด้านเครือข่าย กฎเกณฑ์ และ/หรือ
ประเพณีและความเช่ือในการจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อลด
สภาวะเปราะบางของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน  
กล่าว  คือ บ้านห้วยปลาฝ่ามีกระบวนการทางการเมืองใน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ตลอดจนเครื่องมือสังคมและ
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วัฒนธรรมในการจัดป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นที่สัมพันธ์กับฐาน
ทรัพยากรอาหารของชุมชนผ่านกลไกทางสังคมต่างๆ ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กฎเกณฑ์ทางการ
ปรากฏชัดจากการสร้างกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและกฎหมาย 
ในการจัดการป่าต้นน้้าและการจัดการระบบประปาภูเขา
ของหมู่บ้าน ส่วนกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการพบเห็นได้จาก
การใช้ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะกลุ่มผ่านการประกอบพิธีกรรมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป่าต้น
น้้าภูน้้าดั้นมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนในชุมชนในการ
ใช้ฐานทรัพยากรต่างๆ จากผืนป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้น
น้้าที่ท้าหน้าที่ส้าคัญในการให้น้้าหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้าน ทั้ง
ในแง่การเกษตรและและในแง่อุปโภคในครัวเรือน  

จากหลักการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของ
ชาวบ้านที่ให้ความส้าคัญกับป่าต้นน้้าในฐานะเป็นทรัพยากร
ร่วมของชุมชน (Common property resources) ที่ทุกคน
จะต้องร่วมกันรักษาและดูแล ส่งผลท้าให้กลไกในการจัดการ
ป่าต้นน้้าภูน้้าดั้นเกิดพลังและมีประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะทุกหน่วยทางสังคมใน
หมู่บ้านเห็นความส้าคัญของทรัพยากรร่วมดังกล่าว ซึ่งหาก
ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการท้าให้เกิดภาวะเปราะบาง ทั้งใน
แง่การท้าให้ฐานทรัพยากรจากผืนป่าลดลง นั่นหมายความ
ว่าอาหารจากธรรมชาติก็จะลด แหล่งผลิตน้้าก็จะลดปริมาณ
ตาม นั่นหมายความว่าสภาวะเปราะบางของฐานทรัพยากร
อาหารชุมชนในมิติน้้าทั้งในแง่ปริมาณน้้าทางการเกษตรและ

ปริมาณน้้าท่ีจะใช้ในครัวเรือน และอาหารจากธรรมชาติก็จะ
เกิดขึ้นตาม ซึ่งมีประจักษ์พยานที่ช้ีชัดจากปรากการณ์ใน
อดีตที่ผ่านมาของหมู่บ้าน      
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ให้ความส้าคัญกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและผลกระทบของกลไกในการจัดการป่าต้นน้้าที่
ส่งผลต่อความมั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน ซึ่งใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึง  การศึกษาเครือข่ายการ
จัดการป่าต้นน้้าระหว่างหมู่บ้านที่ใช้ผืนป่าร่วมกัน เพื่อ
ก่อให้เกิดการจัดการป่าต้นน้้าอย่างยั่งยืนและเพิ่มความ
มั่นคงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนและการศึกษาแนว
ทางการจัดการป่าต้นน้้าที่ท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าและเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน    
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความช้ินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการจัดการลุ่มน้้าหมันโดยเครือข่ายทางสังคมเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน สนับทุนวิจัยโดยส้านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว., 2558-59) และขอขอบคุณ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ส่งเสริมในการท้า
วิจัย  
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การได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุตอนปลาย 
Supporting the Oldest-old Parents from Adult Children 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการได้รับการเกื้อหนุนบิดามารดาวัยสูงอายุตอนปลายกับบุตรวัย
ผู้ใหญ่ โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจในปี พ.ศ.2558 ภายใต้แผนงานวิจัย “ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย” โครงการ 
“ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุไทย” มีจ านวนตัวอย่างที่เป็นบิดามารดาสูงอายุ855 คน ที่อยู่ในวัยสูงอายุ
ตอนปลาย (75 ปีขึ้นไป) ซึ่งผลการศึกษา พบว่าประมาณร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนส่วนใหญ่ได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินมากที่สุดเมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลการได้รับการ
เกื้อหนุนทั้งสามประเภทคือ จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่และการพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพิงสมาชิกใน
ครอบครัวได้มากข้ึน รัฐบาลควรจะมุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 

 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to examine the patterns of adult children support for oldest-old parents 
(≥75 years). The data were derived from the 2015 Survey of the Family and the Thai Elderly Support 
System which is project under the Welling-being of the Thai Elderly Program is utilized. A sample of 
855 elderly parents with aged more than 75 years was chosen from the 2015 baseline data. The 
results show that about 90% of elderly receiving support from adult children. The most of elderly 
parents receive financial support.Logistic regression is used to analyze factors relating to adult support. 
The result indicate that number of living children and living arrangement were related to receiving all 
kinds of support from adult children.Thai government should aim to encourage everyone to 
participate and recognizes the responsible elders in the family and community. 
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บทน า 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2544 – 2643  ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลัง
พัฒนา ก าลังจะเคลื่อนเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่ง
สถานการณ์ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกับทั่วโลก ดังจะเห็น
ได้ว่าในปี พ.ศ.2537มีประชากรผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6.8 
ของประชากรทั้งประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จ านวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.5 ของประชากรทั้งหมด 
และคาดการณ์ว่าในปี 2568 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากอัตรา
การเกิดของไทยที่ลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อายุขัย
เฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น โดยอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย
ในปัจจุบันคือ 71.6 ปี ส าหรับเพศชาย และเพศหญิง 78.4 
ปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2558) 

อย่างไรก็ตาม การที่จ านวนและสัดส่วนของประชากร
สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาและส่งผล
กระทบในด้านต่างๆ เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายที่เสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ ท าให้เกิดความ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ ซึ่งพบว่า 1 ใน 
4 ของผู้สูงอายุตกอยู่ ในภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และไพบูลย์ สุริยะ, 2542) 
และจากรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (2556) พบผู้สูงอายุรายงานว่าตนเองมีโรคประจ าตัว
อย่างน้อยหนึ่งโรคถึงร้อยละ 53 โดยกลุ่มอาการโรคที่พบ
มากที่ สุ ด  คื อ  ความดั น โล หิ ต / ไข มั น ใน เลื อดสู ง / 
คอเลสเตอรอลสูง (ร้อยละ 19) รองลงมาคือ โรคเบาหวาน 
(ร้อยละ 8)  นอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของผู้สูงอายุมาโดย
ตลอด จากการส ารวจความพอเพียงของรายได้ของผู้สูงอายุ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) พบว่า ถึงแม้จะมีผู้สูงอายุ
เกินกว่าร้อยละ 60ที่มีรายได้เพียงพอในการด ารงชีพ แต่ก็
ยังมีผู้สูงอายุถึงประมาณร้อยละ 15ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเหล่านี้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
มีโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยู่คนเดียว เนื่องจากผู้หญิงมีความใส่

ใจในการดูแลรักษาสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ท าให้มีอายุยืน
ยาวกว่านั่นเอง ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
เกษียณจากการท างาน จึงมีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารง
ชีพ และจ าเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่ม
ช่วงวัยที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งครอบครัว ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้ความส าคัญและให้ความ
ช่วยเหลือดูแล ส่งผลให้เกิดภาวะพึ่งพาผู้อื่นและความ
ต้องการผู้ดูแลเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก เพราะประชากร
ในวัยแรงงานท่ีเป็นฐานส าคัญของการผลิตและเก้ือหนุนแก่
ผู้สูงอายุ มีแนวโน้มลดโดยตลอด จากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2557 พบว่าอัตราการพึ่งพิงวัย
สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.
2537 เป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ.2557  ขณะที่อัตราส่วน
เกื้อหนุนลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากร้อยละ 9.3 ในปี 
พ.ศ.2537 เป็นร้อยละ 4.5 ในปี พ.ศ. 2557 

จากสภาพปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องประสบ จะเห็นได้ว่าการ
ได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรเป็นสิ่งที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่าง
มากเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 
ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุวัยตอนกลางเข้าสู่วัยตอนปลาย 
จะมีการเปลี่ยนแปลงมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
การเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว และมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงอย่างมากจากช่วง
วัยอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นลักษณะของผู้สูงอายุที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก
การเจ็บป่วย หรือความชรา ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการผู้ดูแล
ระยะยาว 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเกื้อหนุนจากบุตรเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เพราะครอบครัวเป็นด่านแรก
และมีบทบาทส าคัญในการให้การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุ ซึ่ง
งานวิจัยที่ผ่านมา มีผู้ศึกษาประเด็นผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 60-74 ปีเป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการให้การ
เกื้อหนุนผู้สูงอายุวัยตอนปลาย ยังไม่ค่อยมีใครท าการศึกษา
ผู้สูงอายุวัยตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้สนใจที่จะศึกษาการเกื้อหนุนบิดามารดาที่อยู่ในวัย
สูงอายุตอนปลาย เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ต้องการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือจากครอบครัวมากกว่าผู้สูงอายุวัยที่
ผ่านมา ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะให้ผลการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ที่สามารถน ามาก าหนดทิศทางรวมถึงนโยบายทาง
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สังคม มาตรการและกลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านครอบครัว
ต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาลักษณะการได้รับการเกื้อหนุนจากบุตร

วัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือ

เกื้อกูล ทั้งทางด้านการเงินการดูแลกิจวัตรประจ าวัน และ
การบริการของบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุวัยปลายที่ได้รับ
จากบุตรวัยผู้ใหญ่ 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่องในช่วยอายุสุดท้ายของมนุษย์ ที่มีภาวะความ
ชราแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและการดูแล
ร่างกาย การที่จะเข้าสู่วัยชราเมื่อใดนั้น ย่อมแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กล่าวว่า 
“ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่ซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”และสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุของอเมริกา (National Institution on Aging) 
ได้ก าหนดว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-74 ปีคือผู้สูงอายุวัยต้น 
และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 75 ปีขึ้นไป คือผู้สูงอายุวัยปลาย (The 
oldest old) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ท าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากช่วงวัยนี้มีลักษณะของผู้สูงอายุที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า เป็นผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ยิ่งต้องการได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ดูแลจึงถือเป็นบุคคลส าคัญในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
โดยผู้ดูแลต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจของ
ผู้ สู ง อายุ  เพื่ อ ให้ ส าม ารถดู แลผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการลดภาวะความรู้สึกว่าผู้สูงอายุ
เป็นภาระของตนเอง นอกจากนี้อีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า 
จะมี ประชากรที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่  75  ปี ขึ้ น ไป  จ านวน 
3,254,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต 

โดยทั่วไปมนุษย์มีความต้องการสิ่งที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต นั่นคือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยา
รักษาโรค มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการ 5 ข้ันของมาสโลว์ 

(Maslow, 1963) แต่เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่
เปลี่ยนแปลง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อม ท าให้ผู้สูงอายุวัยปลายมีความต้องการที่
แตกต่างไปจากบุคคลในช่วงวัยอื่นๆอย่างไรก็ตามครอบครวั
ยังคงเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐานที่มีบทบาทและ
ความส าคัญที่สุด เป็นด่านแรกในการให้การเกื้อหนุนแก่
ผู้สูงอายุ ในการให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก ให้
การสนับสนุนและให้ความเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวัฒนธรรมของชาวเอเชีย เช่น ในประเทศจีน เกาหลี 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เห็นว่า บุตรยังคงมีบทบาท
ส าคัญในการให้การดูแลพ่อแม่ที่เข้าสูว่ัยสงูอายุ (Knodel & 
Debavalya, 1992)เช่นเดียวกับสังคมไทยที่พ่อแม่สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ร่วมกับบุตรและได้รับการเกื้อหนุนด้าน
ต่างๆ จากบุตร ทั้งการเกื้อหนุนด้านการเงิน สิ่งของ และ
ด้านอารมณ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) กล่าวไว้ว่า 
“ผู้สูงอายุคือบุคคลที่ได้ท าประโยชน์ต่อสังคมและสมควร
ส่งเสริมคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะ
ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกใน
การเกื้อกูล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการ
จากรัฐเป็นระบบเสริม เพื่อให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุ
และความม่ันคงของสังคม” ในท านองเดียวกันทาง
พระพุทธศาสนา เปรียบบิดามารดากับทิศเบื้องหน้าของ
บุตร เนื่องด้วยบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้ให้ก าเนิด อุปการะ เลี้ยงดู
บุตรมาตั้งแต่บุตรลืมตามาดูโลก จึงถือว่าเป็นบุคคลแรกที่มี
ความส าคัญท่ีสุด ที่ควรให้การดูแลและแสดงความเคารพ
นับถือซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

Emile Durkheim (1893) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบพึ่งพิงอาศัยกันต้องตั้งอยู่บนฐานของการแบ่ง
งานกันท า(division of labor)โดยมีแรงยึดเหนี่ยวทาง
สังคมเป็นตัวแบ่ง (social solidarity)นั่นคือสังคมในอดีต
เป็นสังคมขนาดเล็ก ทุกคนมีวิถีชีวิตเหมือนกัน กลมกลืนกัน 
และไม่มีการแบ่งงานกันท า (mechanic solidarity) แต่
สังคมสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายจะมี
การแบ่งงานกันท าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองอีกทั้งยังมี
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ความเป็นอิสระต่อกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่มี
ความซับซ้อน ซึ่งจะน าไปสู่การพึ่งพึงอาศัย เพื่อการด ารง
อยู่รอดของบุคคลและสังคมได้สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bengton (1991)เรื่องความเป็นปึกแผ่นภายในครอบครัว 
มิติด้านการแลกเปลี่ยนหรือการท าหน้าที่ระหว่างรุ่นวัย 
(intergenerational exchange or functional 
solidarity)ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันภายใน
ครอบครัว การช่วยเหลือเกื้อกูลกันครอบคลุมถึงการให้
สิ่งของ เงิน การบริการและการดูแลให้ความช่วยเหลือกัน 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะต้อง
รู้จักบทบาทของตัวเองและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข 
ความอบอุ่น และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับ
บุตรหลาน   

การเกื้อหนุนของครอบครัว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
เกื้อหนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีการ
ช่วยเหลือกันทางด้านวัตถุ สังคม อารมณ์ จิตใจและ
เศรษฐกิจ ที่แสดงออกถึงความต้องการพื้นฐานของบุคคล 
สามารถแบ่งการเกื้อหนุนออกเป็น 4 ประเภท (ศศิพัฒน์ 
ยอดเพ็ชร และคณะ, 2554) คือ1) การเกื้อหนุนด้าน
อารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การดูแลเอาใจ
ใส่ ให้ก าลังใจ โดยผู้สูงอายุจะได้รับความรัก การดูแลเอาใจ
ใส่ การได้รับการยกย่องและได้รับความเคารพนับถือจาก
บุคคลอื่น 2) การเกื้อหนุนด้านการประเมินเปรียบ 
(Appraisal Support) หมายถึง การยอมรับพฤติกรรมของ
ผู้อื่นแล้วน ามาเปรียบเทียบกับตัวเอง ซึ่งผู้ สูงอายุมัก
เปรียบเทียบตัวเองกับบุคคลอื่นในสังคม 3) การเก้ือหนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึง การ
ให้ข้อมูล ค าเตือนหรือค าปรึกษา นั่นคือผู้สูงอายุจะได้รับ
การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 4) การเกื้อหนุนด้านสิ่งของหรือบริการ 
(Instrumental Support) หมายถึง การช่วยเหลือทั้งใน
เรื่องของวัตถุ สิ่งของ เวลา เงินหรือแรงงาน เพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาและวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นด้านที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาในครั้งนี้ส าหรับวัฒนธรรมไทยถือว่าบิดา
มารดาเป็นผู้มีพระคุณสูงสุด เม่ือบุตรหลานเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่จะต้องทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ปู่ย่าและตา
ยาย ที่ได้รับการอุปการะและเลี้ยงดูตนเองมา ซึ่งค่านิยมนี้

ยังคงมีอยู่และอยู่ในทุกชนช้ันในสังคม ไม่ว่าบุคคลจะมี
ฐานะร่ ารวยหรือยากจน ต่างก็มีค่านิยมเดียวกันที่จะต้องมี
หน้าท่ีดูแลผู้มีพระคุณ ท่ีแสดงออกถึงความกตัญญูและเป็น
มงคลชีวิตประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ ง
ค่านิยมนี้ส่ งผลให้ เกิดการด ารงรักษาไว้ซึ่ งการดูแล
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวไทย 

วิธีการวิจัย 
แหล่งข้อมลูที่ใช ้
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนงานวิจัย 

“ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ” โครงการ “ครอบครัวและ
ระบบการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุไทย”  โดยการใช้ตัวอย่าง
ซ้ า จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2558 โดย
การส ารวจครัวเรือนตัวอย่างใน 13 จังหวัด จากทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยใช้แผนการสุ่มแบบสองช้ัน (Two stage 
Stratified Random Sampling)โดยแบ่งประเทศไทย
ออกเป็น 6 ภูมิภาค และสุ่มจังหวัดมาภูมิภาคละ 1-2 
จังหวัด แบ่งแต่ละจังหวัดเป็นในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่งสุ่มครัวเรือนจาก
ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้าน ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่สอง และด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรที่
ตกเป็นหน่วยตัวอย่าง1 คนในครัวเรือน ท่ีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
ส าหรับการศึกษานี้มีหน่วยของการวิเคราะห์เป็นบิดาหรือ
มารดา(ของผู้ตอบท่ีเป็นหน่วยตัวอย่าง) ท่ีมีอายุ 75 ปีขึ้นไป 
ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น 855 คน ดังภาพ 

 

 

 

 
 
วิธกีารเก็บรวมรวมข้อมูล 
โครงการ “ครอบครัวและระบบการเกื้อหนุนของ

ผู้สูงอายุไทย” ภายใต้แผนงานวิจัย ความอยู่ดีมีสุขของ
ผู้สูงอายุไทย โดยส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ได้ท าการส ารวจตัวอย่างจากพื้นที่ 13 จังหวัดใน 6 
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ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง
(ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยก่อนด าเนินการ
เก็บข้อมูล ได้มีการคัดสรรพนักงานสัมภาษณ์ ฝึกอบรมทีม
ส ารวจถึงเป้าหมาย วิธีการ ตลอดจนเนื้อหาในการสัมภาษณ์  
ทดสอบภาคปฏิบัติการสัมภาษณ์ และด าเนินการส ารวจ
ครัวเรือนตัวอย่างด้วยแบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นมา ซึ่ง
การบันทึกและจัดการข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานการวิจัย “ความอยู่ดีมี
สุขของผู้สูงอายุ” (ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ และคณะ, 
2558: 4-1) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา เช่น ร้อยละใน

การน าเสนอลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง และลักษณะการ
ได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ และการวิเคราะห์การ
ได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรผู้ใหญ่ทางด้านการเงิน ด้านการ
ดูแลกิจวัตรประจ าวันและด้านการเดินทาง จ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสั งคม ด้วยการ
วิเคราะห์ตารางไขว้ (cross-tabulation) 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน
ประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับการได้รับการเกื้อหนุน
จากบุตรวัยผู้ ใหญ่ทางด้านการเ งิน การดูแลกิจวัตร
ประจ าวันและการบริการ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติก (Binary Logistic Regression) โดยใช้โปรแกรม 
SPSS for Windows version 22.0 ,STATA version 
12.0 และ Microsoft Excel version 2010ในการ
ประมวลผลข้อมูล 

ผลการวิจัย 
ลักษณะพ้ืนฐานของผู้สูงอายุวัยปลายท่ีศึกษา 
ผู้สูงอายวุัยปลายร้อยละ 32.87มีอาย 75-79 ปี และที่

มีอายุ 80-84 ปี ก็มีสัดส่วนพอๆกันคือ ร้อยละ 31.93ได้รับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด ถึงร้อยละ 67.72  
รองลงมาคือ ไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 29.12)มากกว่า
ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างในการศึกษานี้ไม่ได้
ท างานในรอบปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่ยังท างานอยู่ ส่วนใหญ่
จะประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์และประมง ถึงร้อย
ละ 55.74 รองลงมาคือ เป็นเจ้าของธุรกิจนอกภาค

เกษตรกรรม ร้อยละ 24.59 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย
ร้อยละ 61.29โดยมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ จ านวน 6คนหรือ
มากกว่า ร้อยละ 23.39 ทั้งนี้ยังพบอีกว่า เกือบร้อยละ 70
พักอาศัยอยู่กับบุตร และมีเพียงร้อยละ 4.09 ที่มีภาวะ
ทุพพลภาพ (เพศชาย ร้อยละ 3.09, เพศหญิง ร้อยละ 
4.71)  

ลักษณะการเกื้อหนุนบิดามารดาสูงอายุวัยปลาย
ได้รับจากบุตรวัยผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 90 ได้รับการเกื้อหนุนจาก
บุตรวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับการเกื้อหนุนทุกประเภท
ประมาณร้อยละ 48  ได้รับการเกื้อหนุนสองประเภทมาก
ที่สุดคือ ด้านการเงินและการดูแลกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 
18.83 หากพิจารณาได้รับการเกื้อหนุนเพียงประเภทเดียว 
พบว่า ทางด้านการเงินมากท่ีสุด ร้อยละ 8.07 รองลงมาคือ 
การบริการ ร้อยละ 4.68 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1ร้อยละของการได้รบัการเกื้อหนุน จ าแนกตาม
ประเภทการเกื้อหนุน 

ประเภทการเกื้อหนุน ได้รับ 
เกื้อหนุนประเภทเดียว 14.97 
การเงินอย่างเดียว 8.07 
การดูแลกิจวัตรประจ าวันอย่างเดียว 2.22 
การบริการอย่างเดียว 4.68 
เกื้อหนุนทั้งสองประเภท 27.60 
การเงินและการดูแลกิจวัตรประจ าวัน 18.83 
การเงินและการบริการ 5.38 
การดูแลกิจวัตรประจ าวันและการบริการ 3.39 
เกื้อหนุนทุกประเภท 47.60 

รวม 90.17 
 
อย่างไรก็ตาม การได้รับการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุวัย

ปลาย ไม่ว่าจะเป็นการเกื้อหนุนประเภทเดียว สองประเภท
หรือทุกประเภท ส่วนใหญ่จะได้รับการเกื้อหนุนทางด้าน
การเงิน เกือบร้อยละ 80ได้รับการเกื้อหนุนด้านกิจวัตร
ประจ าวันร้อยละ 72.50 และประมาณร้อยละ 61 ได้รับ
การเกื้อหนุนด้านการบริการ(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2ร้อยละของประเภทการเกื้อหนุนที่ได้รับ 

ประเภทของ      การ
เกื้อหนุน 

การเงิน กิจวัตร
ประจ าวัน 

การ
บริการ 

ได้รบั 79.88 72.05 61.05 
ไมไ่ด้รบั 20.12 27.95 38.95 

เมื่อพิจารณาลักษณะบุตรวัยผู้ใหญ่ที่ให้การเกื้อหนุน 
พบว่า ผู้ให้การเกื้อหนุนทุกประเภทส่วนใหญ่เป็นบุตรสาว 
และเกือบร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ที่ให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงินและการดูแลกิจวัตรประจ าวัน ยกเว้น
การเกื้อหนุนด้านการบริการ พบว่า ร้อยละ 23.13 มีอายุ 
30-39 ปี และที่มีอายุ40-49 ปี ก็มีสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 
ร้อยละ 22.55 โดยประมาณ 3 ใน4 ของบุตรที่มีสถานภาพ
สมรสจะให้การเก้ือหนุนมากกว่าบุตรสถานภาพอ่ืนทั้งนี้ยัง
พบว่า บุตรคนแรกจะให้การเกื้อหนุนด้านการเงินและด้าน
บริการมากกว่าบุตรล าดับรองลงมา ยกเว้นด้านการดูแล
กิจวัตรประจ าวัน บุตร 3 ล าดับแรกจะให้การเกื้อหนุนใน
สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันมปีระมาณร้อยละ 20 (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3ร้อยละของการได้รบัการเกื้อหนุน จ าแนกตาม
ลักษณะของบุตรวยัผู้ใหญ่ที่ให้การเกื้อหนุน 

ประเภทของ       การ
เกื้อหนุน 

การเงิน กิจวัตร
ประจ าวัน 

การ
บริการ 

เพศของผู้ให้การเกื้อหนุน 

 
หญิง 52.84 53.00 55.00 
ชาย 47.16 47.00 54.00 

อายุของผู้ให้การเกื้อหนุน 
30-39 ปี 3.12 3.41 23.13 
40-49 ปี 28.25 30.07 22.55 
50-59 ปี 48.45 47.97 12.33 
60-69 ปี 19.04 17.51 18.36 
70 ปีขึ้นไป 1.04 1.03 19.63 

สถานภาพสมรสของผู้ให้การเกื้อหนุน 
สมรส 82.06 82.11 76.24 
หม้าย/หย่า/แยก 7.09 6.52 12.96 
โสด 10.85 11.37 10.80 

ล าดับการเกดิ 

ประเภทของ       การ
เกื้อหนุน 

การเงิน กิจวัตร
ประจ าวัน 

การ
บริการ 

1 23.00 19.70 32.70 
2 22.11 20.54 24.37 
3 18.57 20.28 16.41 
4 15.04 16.42 10.39 
5 10.54 11.59 9.47 
≥ 6 10.72 11.46 6.69 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่
อย่างไรก็ตาม ความกตัญญูกตเวที การตอบแทนบุญคุณพ่อ
แม่ โดยการเกื้อกูลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ยังคงมีอยู่ ใน
ปัจจุบัน แม้ว่าจะสมรสและมีครอบครัวของตนแล้วก็ตาม 
อย่างไรก็ตามค่านิยมที่บุตรสาวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมากกว่า
บุตรชายยังคงแสดงให้เห็นอยู่ 

เมื่อพิจารณาการได้รับการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุวัย
ปลาย จ าแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และ
สังคม พบว่า โดยรวมส่วนใหญ่ผู้สูงอายุวัยปลายได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินมากที่สุดประมาณร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายได้รับการเกื้อหนุนด้าน
การเงินเมื่อมีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับการเกื้อหนุนด้าน
การเงินและการดูแลกิจวัตรประจ าวันในสัดส่วนใกล้เคียง
กัน ในขณะท่ีช่วงอายุน้อยกว่า 90 ปีจะได้รับการเกื้อหนุน
ด้านการเงินมากที่สุด รองลงมาคือด้านการดูแลกิจวัตร
ประจ าวันและน้อยที่สุดคือการบริการ ส่วนใหญ่ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับการเกื้อหนุนทุก
ประเภทในสัดส่วนเท่ากันคือ ร้อยละ 66.67 อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุวัยปลายที่ท างานและไม่ท างานในรอบปีที่ผ่านมา
ยังคงได้รับการเกื้อหนุนด้านการบริการถึงประมาณร้อยละ 
60 โดยผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่กับบุตรและผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็น
ของตนเองมีสัดส่วนได้รับการเกื้อหนุนทุกประเภทใกล้เคียง
กัน นอกจากน้ียังพบอีกว่าผู้สูงอายุที่มีบุตรเพียงคนเดียวใน
ครอบครัวจะได้รับการดูแลกิจวัตรประจ าวันเพียงร้อยละ 
3.19 ส่วนผู้สูงอายุที่มีบุตร 2 คนขึ้นไปจะได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินมากท่ีสุดและมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ
ด้านการดูแลกิจวัตรประจ าวัน โดยประมาณร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุวัยปลายที่ไม่เป็นหม้าย(สมรส/แยกกันอยู่)และ
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เป็นหม้ายจะได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินนอกจากนี้ยัง
พบอีกว่าผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันจึงต้องการได้รับความช่วยเหลือด้าน
การดูแลกิจวัตรประจ าวันมากขึ้นนั่นคือ มากกว่าร้อยละ 
90 ของสูงอายุที่ทุพพลภาพจะได้รับการเกื้อหนุนด้านการ
ดูแลกิจวัตรประจ าวันแต่ผู้สูงอายุที่ไม่ทุพพลภาพจะได้รับ

การเกื้อหนุนด้านการเงินมากที่สุด (ร้อยละ 80.12)โดยใน
การศึกษานี้ ภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุหมายถึงการ
จ ากัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activities 
of Daily Living : ADL) เช่น การแต่งตัว การล้างหน้า การ
แปรงฟัน การอาบน้ า การรับประทานอาหาร (ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่ 4ร้อยละของการได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ จ าแนกตามลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
 

ลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้สูงอายุวัยปลาย 

การเงิน 
การดูแลกจิวัตร

ประจ าวัน 
การบริการ 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
เพศ       
 หญิง 
 ชาย 

79.47 
80.56 

20.53 
19.44 

70.81 
74.07 

29.19 
25.93 

54.99 
70.99 

45.01 
29.01 

อาย ุ(ปี)       
 75 – 79 
 80 – 84 
 85 - 89 
 90 หรือมากกว่า  

83.27 
80.22 
76.44 
76.34 

16.73 
19.78 
23.56 
23.66 

70.82 
72.16 
72.12 
75.27 

29.18 
27.84 
27.88 
24.73 

63.35 
61.54 
60.10 
54.84 

36.65 
38.46 
39.90 
45.16 

ระดับการศึกษา       
 ไม่ได้รับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา,ปวส 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

75.10 
82.21 
77.78 
66.67 

24.90 
17.79 
22.22 
33.33 

67.87 
74.09 
66.67 
66.67 

32.13 
25.91 
33.33 
33.33 

55.02 
63.21 
72.22 
66.67 

44.98 
36.79 
27.78 
33.33 

การท างานในรอบปีท่ีผ่านมา 
 ไม่ได้ท างาน 
 ท างาน 

79.09 
90.16 

20.91 
9.84 

71.79 
75.41 

28.21 
24.59 

61.08 
60.66 

38.92 
39.34 

สถานภาพการท างาน       
 เจ้าของธุรกิจนอกภาคเกษตร 
 ลูกจ้างหน่วยงาน 
 เกษตรกร เลี้ยงสัตว์และประมง 
 อื่นๆ 

86.67 
100 

94.12 
75 

13.33 
0.00 
5.88 
25 

46.67 
100.00 
85.29 
75.00 

53.33 
0.00 
14.71 
25.00 

80.00 
75.00 
58.82 
25.00 

20.00 
25.00 
41.18 
75.00 

การพักอาศัยกับบุตร       
 ไม่ได้อาศัยอยู่กับบุตร 
 อาศัยอยู่กับบุตร 

69.70 
84.43 

30.30 
15.57 

56.82 
78.85 

43.18 
21.15 

52.65 
64.81 

47.35 
35.19 

การมีบ้านเป็นของตนเอง       
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ลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้สูงอายุวัยปลาย 

การเงิน 
การดูแลกจิวัตร

ประจ าวัน 
การบริการ 

ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ 
 ไม่มี 
 มี 

73.89 
81.48 

26.11 
18.52 

67.22 
73.33 

32.78 
26.67 

54.44 
62.81 

45.56 
37.19 

จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (คน)       
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 หรือมากกว่า 

53.19 
75.00 
90.00 
83.01 
83.43 

46.81 
25.00 
10.00 
16.99 
16.57 

3.19 
72.58 
82.14 
83.66 
81.40 

96.81 
27.42 
17.86 
16.34 
18.60 

40.43 
56.45 
64.29 
65.36 
65.12 

59.57 
43.55 
35.71 
34.64 
34.88 

สถานภาพการสมรส       
 ไม่เป็นหม้าย 
 เป็นหม้าย 

82.48 
78.24 

17.52 
21.76 

72.81 
71.56 

27.19 
28.44 

70.09 
55.34 

29.91 
44.66 

ภาวะทุพพลภาพ        
 ไม่มี 
 ม ี

80.12 
74.29 

19.88 
25.71 

71.22 
91.43 

28.78 
8.57 

61.34 
54.29 

38.66 
45.71 

 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาการได้รับการเกื้อหนุน โดย

พิจารณาจากจ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ และล าดับที่ของบุตร
ที่ให้ความช่วยเหลือ พบว่าประเภทการเกื้อหนุนที่ได้รับ
จากบุตรขึ้นอยู่กับจ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ โดยรวมส่วน
ใหญ่บิดามารดาได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินมากกว่า 

 
การเกื้อหนุนประเภทอื่น โดยครอบครัวที่มีบุตรคนเดียว
จะให้การเกื้อหนุนทางการเงินมากที่สุด นอกจากนี้ยัง
พบว่าบุตรล าดับสุดท้าย(คนเล็ก) ของครอบครัวให้การ
เกื้อหนุนด้านการดูแลกิจวัตรประจ าวันมากกว่าบุตรคน
อื่นๆ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5ร้อยละของบิดามารดาที่ได้รับการเกื้อหนุน จ าแนกตามประเภทการเกื้อหนุนที่ได้รับ จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 
และล าดับที่ของบุตรที่ให้ความช่วยเหลือ 
 

จ านวนบุตรที่มีชีวิต/
ประเภทการเกื้อหนุน 

ล าดับที่ของบุตรที่ให้ความช่วยเหลือ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

มีบุตร 1 คน (n=94)           
การเงิน 51.19 

         
ดูแล 3.57 

         
บริการ 45.24 

         
มีบุตร 2 คน (n=124)           
การเงิน 40.97 48.15 

        
ดูแล 27.78 32.10 

        
บริการ 31.25 19.75 

        
มีบุตร 3 คน (n=140)           
การเงิน 48.30 44.62 47.29 

       
ดูแล 31.25 29.57 39.41 

       
บริการ 20.45 25.81 13.30 

       
มีบุตร 4 คน (n=153)           
การเงิน 41.48 45.74 43.72 46.38 

      
ดูแล 32.39 34.04 41.53 43.00 

      
บริการ 26.14 20.21 14.75 10.63 

      
มีบุตร 5 คน (n=144)           
การเงิน 43.02 42.86 41.85 43.89 41.18 

     
ดูแล 35.20 32.30 40.76 41.11 42.65 

     
บริการ 21.79 24.84 17.39 15.00 16.18 

     
มีบุตร >5 คน (n=200)           
การเงิน 42.34 45.42 44.83 47.70 46.85 46.12 51.11 47.14 43.75 46.15 
ดูแล 35.48 40.00 36.21 38.49 36.61 38.36 41.11 44.29 43.75 53.85 
บริการ 22.18 14.58 18.97 13.81 16.54 15.52 7.78 8.57 12.50 0.00 

 
 
 
 

 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับการได้รับการเกื้อหนุน

ของผู้สูงอายุจากครอบครัว 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการได้รับการเกื้อหนุนของ
ผู้สูงอายุทั้งด้านการเงิน การดูแลกิจวัตรประจ าวัน และ
การบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ อายุของ
ผู้สูงอายุ จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ เพศของผู้สูงอายุ การอยู่
อาศัย มีบ้านเป็นของตนเอง สถานภาพสมรส และภาวะ
ทุพพลภาพ พบว่า ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่กับบุตร การ
ได้รับการเกื้อหนุนทุกประเภทจะเพิ่มมากขึ้น อาจ
เนื่องจากผู้ให้การเกื้อหนุนมีความใกล้ชิดมากกว่าการอยู่
อาศัยรูปแบบอื่น  เมื่อผู้สูงอายุมีจ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่
เพิ่มมากขึ้น โอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนท้ังด้านการเงิน 
การดูแลกิจวัตรประจ าวันและการบริการ จะเพิ่มขึ้นตาม
จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ (2549)ที่พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเกื้อหนุนของผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
การเงิน อาหาร ของใช้และการดูแลชีวิตประจ าวัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติคือ อายุและเพศของผู้สู งอายุ 

สถานภาพสมรส ที่อยู่อาศัย การศึกษา การท างาน 
รายได้ จ านวนบุตร การอยู่อาศัยและภาวะทุพพลภาพ 

ผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นของตนเอง มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับการได้รับการเกื้อหนุน กล่าวคือเมื่อผู้สูงอายุ
มีบ้านของตนเอง จะได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินและ
การดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน ในท านองเดียวกัน
ผู้สูงอายุหญิงจะมีโอกาสได้รับการเกื้อหนุนด้านบริการ
เพิ่มขึ้น1.75เท่าหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 75 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุชาย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่มีคู่
สมรส(เป็นหม้าย) จะมีโอกาสได้รับการเกื้อหนุนด้าน
บริการน้อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นหม้าย(สมรส/แยกกันอยู่)40 % 
หรือลดลง 0.6 เท่าอย่างไรก็ตาม ภาวะทุพพลภาพเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการเกื้อหนุน
ในการดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน นั่นคือ ผู้สูงอายุที่
ทุพพลภาพจะได้รับการเกื้อหนุนเพิ่มขึ้นประมาณ5 เท่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่เป็นทุพพลภาพ (ตาราง
ที่ 6) 
 

ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจสิติก (BCoefficient)และค่า Odd Ratioของการไดร้ับการเกื้อหนุนจากบุตรวัย
ผู้ใหญ่ ด้านการเงิน การดแูลกิจวัตรประจ าวัน และการบริการ 
 

ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุวัยปลาย 

การเงิน การดูแลกจิวัตรประจ าวัน การบริการ 

B 
Odd 
Ratio 

B 
Odd 
Ratio 

B 
Odd 
Ratio 

อาย ุ -0.046** 0.955 -0.005 0.995 -0.013 0.987 
จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู ่ 0.177** 1.193 0.397** 1.487 0.108** 1.114 
เพศ       

หญิง 
ชาย 

-0.058 
- 

0.944 
1.000 

0.148 
- 

1.159 
1.000 

0.561** 
- 

1.753 
1.000 

การอยู่อาศัย       
อาศัยอยู่กับบุตร 
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบตุร 

1.016** 
- 

2.761 
1.000 

1.129** 
- 

3.093 
1.000 

0.594** 
- 

1.812 
1.000 

ท างานในรอบปีท่ีผ่านมา       
ท างาน 
ไม่ได้ท างาน 

0.867 
- 

2.381 
1.000 

0.361 
- 

1.435 
1.000 

-0.244 
- 

0.783 
1.000 

มีบ้านเป็นของตนเอง       
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ลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุวัยปลาย 

การเงิน การดูแลกจิวัตรประจ าวัน การบริการ 

B 
Odd 
Ratio 

B 
Odd 
Ratio 

B 
Odd 
Ratio 

ม ี
ไม่ม ี

0.517* 
- 

1.677 
1.000 

0.470* 
- 

1.599 
1.000 

0.231 
- 

1.260 
1.000 

สถานภาพ       
เป็นหม้าย 
ไม่เป็นหม้าย 

1.016 
- 

2.761 
1.000 

-0.022 
- 

0.979 
1.000 

-0.496** 
- 

0.609 
1.000 

ภาวะทุพพลภาพ       
ม ี
ไม่ม ี

-0.270 
- 

0.764 
1.000 

1.589* 
- 

4.900 
1.000 

-0.214 
- 

0.807 
1.000 

Constant 3.620*  -1.509  0.066  
Model chi-square 61.812  143.701  58.261  
-2 Log Likelihood 796.641  869.493  1084.895  
* มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ** มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรวัย

ผู้ใหญ่กับบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุตอนปลายนั้น สรุป
ได้ว่าประมาณร้อยละ 90 ของบิดามารดาได้รับการ
เกื้อหนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การดูแลกิจวัตร
ประจ าวันและด้านการบริการ แสดงให้เห็นว่าลักษณะ
ครอบครัวไทยที่บุตรต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บิดามารดา นั่นคือจะต้องอุปการะเลี้ยงดูเมื่อท่านแก่ชรา 
ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งที่สังคมไทยให้การยกย่อง
เป็นอย่างมาก และยังคงมีอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน  
ดังนั้นครอบครัวจึงยังคงเป็นสถาบันที่ส าคัญในการให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้สูงอายุไทยวัยตอนปลาย ไม่ว่า
จะเป็นด้านการเงิน ด้านการดูแลกิจวัตรประจ าวันและ
ด้านการบริการ โดยเฉพาะบุตรสาวมีสัดส่วนให้การ
เกื้อหนุนทุกประเภทมากกว่าบุตรชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ถิราพร ศุภสิริวุฒิ(2548) พบว่า บุตรที่มี
เพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลเกื้อหนุนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ บุตรสาวมีพฤติกรรม
การเกื้อหนุนมากกว่าบุตรเพศชาย บุตรที่มีอายุ 50-59 ปี
ส่วนใหญ่จะให้การเกื้อหนุนด้านการเงินและการดูแล
กิจวัตรประจ าวัน เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุตรที่อายุ

มากกว่ามีร้อยละที่ให้การเกื้อหนุนทั้ง 2 ด้านมากกว่า
บุตรที่มีอายุน้อยกว่า อาจเป็นเพราะบุตรเหล่านี้มีหน้าที่
การงาน ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมั่นคงแล้ว ท านอง
เดียวกัน ด้านการบริการ พบว่าบุตรที่ให้การเกื้อหนุน
บิดามารดาด้านนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี เนื่องจากบุตร
เหล่านี้อายุยังน้อยสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการ
บริการ (เช่น ไปจ่ายกับข้าว ไปธนาคาร) ได้ดีกว่าบุตรที่
อายุมาก ส่วนใหญ่บุตรที่สมรสจะให้การเกื้อหนุนมากกว่า
บุตรสถานภาพสมรสอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บุตรคนโต 
(ล าดับแรก) มีสัดส่วนให้การเกื้อหนุนด้านการเงินและ
การบริการมากกว่าบุตรคนอื่นๆ และจะลดลงตามล าดับ
การเกิด แต่บุตรล าดับสุดท้าย (คนสุดท้อง) จะให้การ
ดูแลกิจวัตรประจ าวันมากที่สุดและยังพบอีกว่าโดยรวม
ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงจะได้รับการเกื้อหนุน
ทางด้านการเงินมากที่สุด รองลงมาคือด้านการดูแล
กิจวัตรประจ าวันและด้านการบริการสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ (2549) ที่
พบว่า ผู้สูงอายุจะได้รับการเกื้อหนุนทางการเงินมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลบิดามารดาที่
เป็นผู้สูงอายุวัยปลายจากบุตรวัยผู้ใหญ่ ส าหรับด้าน
การเงิน คือ อายุ(ผู้สูงอายุ) จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่การอยู่
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อาศัยมีบ้านเป็นของตนเอง ด้านกิจวัตรประจ าวัน คือ 
จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่การอยู่อาศัยมีบ้านเป็นของตนเอง
ภาวะทุพพลภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการช่วยเหลือ
ด้าน อัน มีสาเหตุมาจากอายุที่ เพิ่ มมากขึ้น ท า ให้
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันลดลง (ประ
อรนุช เช่ือถือ, 2548)จึงได้รับการดูแลกิจวัตรประจ าวัน
จะเพิ่มขึ้นแต่การเกื้อหนุนด้านการเงินและการบริการจะ
ลดลงส่วนด้านการบริการ คือ จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ 
เพศ(ผู้สูงอายุ) การอยู่อาศัยสถานภาพสมรส จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการเกื้อหนุนทั้งสาม
ประเภทคือ จ านวนบุตรที่มีชีวิตอยู่และการอยู่อาศัย เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าผู้สูงอายุมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่มาก จะมี
ความเสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับการเกื้อหนุนทุกประเภท
ลดน้อยลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วาทินี บุญชะ
ลักษี (2543) พบว่า จ านวนบุตรมีผลต่อการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ โครงสร้างครอบครัว
ก าหนดได้จากรูปแบบการอยู่อาศัย ที่มีความเช่ือมโยงถึง
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวและการแลกเปลี่ยน
การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่กับบุตรในครอบครัวเดียวกันจะมีความสัมพันธ์และ
ใกล้ชิดกันมากส่งผลให้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือและ
ดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานบริการผู้สูงอายุหรือ
บ้านพักคนชราเนื่องด้วยมีความสะดวกและง่ายต่อการ
ดูแลเอาใจใส่ระหว่างกันในครอบครัวแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุยังต้องการการดูแลช่วยเหลือในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน อันมีสาเหตุมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา
สุขภาพและต้องการผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อตก
อยู่ในภาวะทุพพลภาพ (ADL)ในท านองเดียวกันการอยู่
กับครอบครัวเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ส าคัญมากของ
ผู้สูงอายุวัยปลาย ในขณะเดียวกันด้านการบริการ
ผู้สูงอายุไม่ต้องการเพียงแค่อาหารและที่อยู่อาศัย แต่ยังมี
ความต้องการการสนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ(อาทิเช่น การไปเที่ยว การไปท าบุญ
การช่วยเหลือชุมชน)เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของ
ตนเองดังนั้นสมาชิกในครอบครัวควรตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดูแลช่วยเหลือ

บิดามารดาสูงอายุ อีกทั้งเมื่อทุกคนในครอบครัวมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะเกิดความรักตามมา ซึ่งน าไปสู่
การมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว อันน าพาไปสู่การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและท้ายที่สุดจะน าพาความสุขไปสู่
ครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1. ควรสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพใน

ครอบครัวให้มีความอบอุ่น ปลูกฝังค่านิยมให้บุตรรักและ
เทิดทูนบุพการี โดยการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้ง
บิดามารดา  

2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวางแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  
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ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

According to a Desirable Characteristics of Graduate Students on the National 
Qualifications Framework for Higher Education in Thailand Department of Human 

Resource Management 
บัญฑิต   ไวว่อง (Bundit   Vaivong) 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                   
ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญและสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตรวม
ประชากรทั้งหมด จ านวน 271  ท่าน การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 162 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการวัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้านที่ 2 ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  ด้านที่ 3 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ด้านที่ 4 ความสามารถ
ในการวางแผนงาน ด้านที่ 5 ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม ด้านที่ 6  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ และด้านที่ 7 ความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ โดยมีการหาคุณภาพเครื่องมือด้วย
วิธีการใช้ t- test แบบ Dependent สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.30 และรองลงมาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 24.70  ด้านผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 
83.95 รองลงมาเป็นผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น ร้อยละ 6.17  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 4.93  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ร้อยละ 3.08 ล าดับสุดท้ายคืออาจารย์ ประจ าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร้อยละ 1.85  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยผลการวิจัยสรุปว่าบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  ควรให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62  ล าดับถัด
มาเป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 4.57  ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  4.47 และล าดับสุดท้ายคือด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 
4.22 ตามล าดับ องค์การต้องการบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัยในการท างาน ขยันช่วยเหลือองค์การมีภาวะผู้น าผู้ตามที่ดี 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to find out the desirable characteristics of graduate students 
in the Department of Human Resource Management by following the National Qualifications Framework 
for Higher Education in Thailand science 2552. A sample were selected from lecturers in the Department 
of Human Resource Management, Faculty of Management Science, luminaries, expertise and private 
businesses. Descriptive statistics were generated using percentage, mean and standard deviation (S.D). 
Results indicated that respondents focused on the most desirable characteristics of moral and ethical 
manner average 4.57, subsequent by interpersonal skills and responsibility manner average 4.57, 
knowledge skills average 4.52, numerical analytical /communication and information technology skills 
average 4.47 and finally cognitive skills average 4.22. Furthermore, organizations need graduate students 
with great  interpersonal, discipline working, leadership and according leadership behaviors. 
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บทน า 
จากการที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามประกาศกระทรวงฯ ให้ทุกหลักสูตรของสถาบัน                 
น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ไปใช้โดยให้ใช้กับหลักสูตรที่
ระรับนักศึกษาใหม่   ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว
ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ และให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบัน เพื่อให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้
สถาบันอุดมศึกษามีความเช่ือมั่นในตนเองได้ว่า คุณวุฒิที่
บัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาจะมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้อย่างน่าเช่ือถือและเป็นที่
ยอมรับของสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ความมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของคุณวุฒิ คือ คุณภาพ
ของบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒินั้น ๆ  ซึ่งพิจารณาผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิต ทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ต่าง ๆ ในการท างานและการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
คุณลักษณะอื่น ๆ ในการท างานและการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพเพื่อ
ความเช่ือมั่นให้แก่สังคมในด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ของคุณวุฒิที่พึงมีหลังจากส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม    
ด้ านความรู้   ด้ านทั กษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสน เทศ (กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ , 2552)  
 ในงานของ พูลสวัสดิ์ ฉันทธ ารงศิริ (2545) 
กล่าวถึงสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันว่านอกจากมี
ปัญหาในระบบของตนเองแล้ว ยังต้องเผชิญกับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ระดับโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก อุดมศึกษา

ไทยต้องก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง               
ที่สามารถแข่งขันได้ในทุกสาขาวิชา พัฒนาองค์ความรู้
เ พื่ อ น า ไ ปสู่ ก า รพัฒนา ทั้ ง ใ น ร ะดั บท้ อ งถิ่ น แล ะ
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  ช่ ว ง ก า ร เ กิ ด วิ ก ฤ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ                           
ช่วงปี พ.ศ.2541 มีนักวชิาการหลายท่านตั้งข้อสมมติฐาน
ว่าการศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัยรากฐาน                 
ส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ถูกตั้งค าถามจาก
สังคมในเรื่ องของคุณภาพของบัณฑิตว่ามีคุณภาพ                     
มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ เอื้ อต่อการ
ด ารงชีวิตของตนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพียงใด มหาวิทยาลัยราชภัฏเองก็เช่นเดียวกันนอกจาก
การถูกตั้งค าถามและข้อสงสัยในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต
แล้ว ยังถูกเรียกร้องและคาดหวังให้เป็นสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาที่จะสามารถรองรับความต้องการของ
นักศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการเร่งการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังในหลายๆ ด้าน         
การพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย                   
ราชภัฏ สรุปด้านใหญ่มี 2 ด้านคือ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการท า
ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา 
โดยการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ยังไม่มีการน า
ผลที่ได้ไปปฏิบัติ กระทั่งปี  พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏได้ท าการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง
โ ดยมี ก าร ให้ ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จแก่ บุ คล ากร ใน
มหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นนโยบายในปี พ.ศ.2539 และ
ด าเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยการ
ลงทุนทางด้านสิ่งก่อสร้างเช่น การสร้างห้องปฏิบัติการ 
การลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้
เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 สาขาบริหารธุรกิจเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการวางแผน 
การบริหารจัดการ หน้าที่ทางธุรกิจในสาขาต่างๆ ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และน ามาซึ่งการตัดสินใจ 
ประสานงานและควบคุมภายในองค์กรจนบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แปรเปลี่ยน             
ซึ่งต้องประสมประสานศิลปะวิทยาการต่างๆ อันประกอบ                           
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ด้วย บ ัญช ีเศรษฐศาสตร ์ น ิต ิศาสตร ์ ศ ิลปศาสตร์ 
คณ ิตศาสตร ์ สถ ิต ิศาสตร ์ และเทคโนโลย ี โดยมี
เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ               
และสั งคมที่ ยั่ งยื นอย่ า งมี คุณภาพและคุณธรรม  
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) 
 ดั ง นั้ น   ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2555    
โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปรับปรุง  ปี พ.ศ. 2555  นี้  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่             
พึงประสงค์ของสถานประกอบการ  เนื่องจากใน             
ยุคปัจจุบัน ไม่ว่ าจะเป็นองค์กรภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชนต่างพยายามที่จะแสวงหาบุคคลากรที่
มีประสิทธิภาพเ พ่ือท า ให้องค์การสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการแสวงหา
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในปัจจุบัน
ที่ต้องสามารถเผชิญกับปัญหากับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกปัจจุบันได้ หากพนักงานมีคุณภาพก็จะท า
ให้องค์การเจริญเติบโตและการพัฒนา แต่ใน
ท านองเดียวกันหากพนักงานไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ก็จะส่งผลต่อการ
อยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์การ การที่จะ
คัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรเข้าสู่องค์การนั้น 
จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มบัณฑิตที่เพ่ิงจะส าเร็จการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าวคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงเป็น
คุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการเพ่ือ
พิจารณาและคัดเลือกให้ตรงตามต าแหน่งงานตาม
ความเหมาะสมและความช านาญงานด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค์คือคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้ า นกา รบริ ห า ร ทัพย ากรม นุ ษย์ ที่ ต้ อ งมี ค ว าม รู้ 

ความสามารถตรงตามที่สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการ 

จึงควรให้มีการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ 
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาความต้องการคุณลักษณะบัณฑิต

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 
 2 .   เพื่ อประมวลความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ในทัศนะของ               
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยต่ อการจั ดการ เรี ยนการสอน                          
ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่ งศึกษาเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยแสดงคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ งประสงค์   เพื่ อปรับปรุ งหลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ตรงตามความ
ต้องการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยสามารถน ามาปรับปรุงหลักสูตร 
และการจัดการการเรียนการสอนของ สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา 
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2.  เพื่อเป็นข้อมูล และแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
วิธีการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน นอกจากจะมี

ปัญหาในระบบของตนเองแล้ว ยังต้องเผชิญกับสภาพ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระดับโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมาก อุดมศึกษา
ไทยต้องก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง               
ที่สามารถแข่งขันได้ในทุกสาขาวิชา พัฒนาองค์ความรู้
เพื่ อน า ไปสู่ ก า รพัฒนา  ทั้ ง ในระดั บท้ อ งถิ่ นและ
ระดับประเทศ ช่วงการเกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ ช่วงปี 
พ.ศ.2541 การศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นปัจจัย
รากฐานส่วนหนึ่งของปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และถูกตั้ง
ค าถามจากสังคมในเรื่องของคุณภาพของบัณฑิตว่ามี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตของตนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพียงใด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเองก็เช่นเดียวกัน นอกจาก
การถูกตั้งค าถามและข้อสงสัยในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต
แล้วยังถูกเรียกร้องและคาดหวังให้เป็นสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ที่จะสามารถรองรับความต้องการ
ของนักศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน 
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการ
เร่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังในหลายๆ 
ด้าน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏ สรุปด้านใหญ่มี 2 ด้านคือ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการท า
ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา 
โดยการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ยังไม่มีการน า
ผลที่ได้ไปปฏิบัติ กระทั่งปี  พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏได้ท าการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง
โ ดยมี ก าร ให้ ค ว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใ จแก่ บุ คล ากร ใน
มหาวิทยาลัย ก าหนดเป็นนโยบายในปี พ.ศ.2539 และ
ด าเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน การพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน โดยการลงทุนทางด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น 

การสร้างห้องปฏิบัติการ การลงทุนด้านครุภัณฑ์ที่
สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอ และการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และให้ความส า คัญกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตอีกด้วย  โดย
สามารถจ าแนกคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์              
ได้ดังนี้ 
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ 
 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ความเสียสละ 
ความอดทน ความเพียรพยายาม ความประหยัด เคารพ
ต่อกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธุรกิจ   
      2. มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและศิลปะวิทยาการ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ  
      3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา  แสวงหา
ทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกอย่างรอบด้าน   
 4. มีความสามารถในการวางแผนงาน  จัดล าดับ
ขั ้นตอนของการท างาน การน าแผนงานไปปฏิบ ัติ                  
การควบคุม  และประเมินผลการด าเนินงาน   
 5. มีความส ามารถ ในการท า งานเป็นกลุ่ ม                                 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และมีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
       6.     มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน 
 7.    มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอ
ข้อมูล  

ด ังนั ้น  เพื ่อประโยชน ์ต ่อการก าก ับด ูแล
ค ุณภาพการจ ัดการศ ึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การรับรองคุณวุฒิเพื่อก าหนดอัตราเงินเดือน
ในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรือท างานใน
ต่างประเทศ และเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ สังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                  
สาขาบริหารธุรกิจ  ซึ่ งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตร                      



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

393

เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อย                
ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฤตยา  ฐานุวรภัทร์ (2555) ได้ท างานวิจัย 
เรื่อง  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ส าหรับสถาน
ประกอบการ พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการ
คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาได้แก่                 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ย 3.71  ล าดับถัดมาคือ    
ด้านความรู้และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.43 และด้านสุดท้ายคือ 
ทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 3.29 
 ปัญจา   ชูช่วย (2555) ได้ท างานวิจัย เรื่อง 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เข้าท างานในสถานประกอบการตามทัศนคติ
ของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา พบว่า 
ทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา
มีทัศนคติต่อคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของบัณฑิต                   
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา
เป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  ล าดับถัดมาคือด้านความรู้ความสามารถ  
และล าดับสุ ดท้ายคื อด้ านการสื่ อสารและการใ ช้
เทคโนโลยี  
 มาลินี   สายก้อน (2555) ได้ท างานวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ 
พบว่า ผู้ประกอบการต้องการให้บัณฑิตสาขาวิชาการ
บัญชีมีคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ทั้งด้าน
ความรู้ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบ รักษาความลับของกิจการและมี
ระเบียบวินัย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ครู
อาจารย์ ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
นักศึกษา ซึ่ งจะสามารถส่งผลให้นักศึกษาประสบ
ความส าเร็จ อยู่รอด และเจริญเติบโตในวิชาชีพต่อไป                
ในอนาคต 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เ ชิงพรรณนา 

(Descriptive  Research) โดยศึกษาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึ งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต  และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย วิธี เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  ประชากรทั้งหมด ได้แก่                                          
- สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 245  ท่าน 
- ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น จ านวน 10  ท่าน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา  จ านวน 5  ท่าน 
- อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 3 ท่าน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 8  ท่าน 
  รวมประชากรทั้งหมด จ านวน 271  ท่าน 

 การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ ยามาเน่ (Yamane) ได้ดังนี้ 
N = 271 

 = 2)05(.2711
271


 

 = 162.27 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 162 คน 

หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสถานะ โดย
วิธีการเทียบสดัส่วนดังตารางที่ 1.1 
ท่ี สถานะท่ีเก่ียวข้อง N n 
1 สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 245 136 
2 ผู้เชี่ยวชาญในท้องถ่ิน 10 10 
3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 5 
4 อาจารย์ในสถานศึกษา 3 3 
5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 8 

รวม 271 162 

     โดยท าการสุ่ มตั วอย่ า งจากลุ่ มประชากรของ
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละสถานะตามสัดส่วนที่ค านวณได้แล้วท า
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีการจับฉลาก  การส่งและการเก็บแบบสอบถาม       
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามในการประชุมของชมรม
บริหารงานบุคคล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการประชุม                
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เดือนละ 1 คร้ัง ในทุก ๆ เดือน  โดยการประชุมแต่ละ
ครั้งจะมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ                 
ทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมการประชุม 
          ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเปน็เครื่องมือในการ
ส ารวจ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต               
ที่พึงประสงค์ 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม 
          ค าถามในตอนที่ 2 เป็นการประเมินคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมี 5 ระดับ  ตามหลักการของ     
ลิเคิร์ต (Likert’s scale) โดยให้ความหมายของ                           
ค่าคะแนนค าถาม ดังนี้ 

 5 หมายถึง  มากที่สุด 
 4 หมายถึง  มาก 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง น้อยที่สุด 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS ส าหรับ Windows Version 11.5 โดยใช้สถิติ
พื้นฐานดังนี ้

 1.ค าสั่ง Frequencies เพื่อค านวณค่าความถี่ 
และร้อยละของข้อมูล 
 2.ค าสั่ง Descriptive เพื่อค านวณค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจั ยพบว่า กลุ่ มตั วอย่างส่ วนใหญ่     

เป็นเพศกว่าเพศชาย มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย                       
มีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 75.30 และเป็น                      
เพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70  ตามล าดับ   

ส าหรับความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสถานประกอบการผู้ใช้
บัณฑิต จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95  รองลงมา

เป็นผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่น  จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.17 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.93 และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่  ผศ.  รศ.  ศ.   
หรือ ดร.  เป็นต้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08   
ล าดับสุดท้ายคืออาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อย
ละ 1.85  ตามล าดับ    

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต                    
ที่พึงประสงค์ ผลการวิจัย  สรุปว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม               
มีความต้ องการให้บัณฑิตที่ จบการศึ กษาคุณวุฒิ
บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                   
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยคุณลักษณะ                 
7 ประการ ตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.  ม ีความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต  กต ัญญู ความ
เส ียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม ความ
ประหยัดเคารพต่อกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธุรกิจ 
 2 .   มี ค ว า ม รู้ ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ                        
ศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และมีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจกับการด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
แสวงหาทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกอย่างรอบด้าน 
 4.  ม ีความสามารถในการวางแผนงาน
จัดล าดับขั้นตอนของการท างาน การน าแผนงานไป
ปฏิบัติ การควบคุม และประเมินผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ 
 5.  มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีภาวะผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 
 6.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ 
 7.  มีความสามารถในการสื่อสารและการ
น าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

 โดยในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ผลการวิจัยมีข้อมูล
ที่บ่งช้ีถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สามารถบ่งช้ีได้
อย่ า ง ชัด เจน ตามล าดับความคิด เห็นของผู้ ตอบ
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แบบสอบถามซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นล าดับแรก  ล าดับถัดมาให้
ความส าคัญกับด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ   ล าดับต่อมาเป็นด้านความรู้ซึ่ง
ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีต้องมีคุณธรรมน า
ความรู้ แล้วถึงให้ความส าคัญกับด้านทักษะการวิเคราะห์
เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ส่ วนล าดับสุ ดท้ายคือด้ านทักษะทางปัญญา โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของหิรัญ  ประสารการ (2547)                 
ที่ ได้ท าการวิจัยติดตามผลผู้ส า เร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2545 – 2546 
พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                 
มีความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความ
เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความ  คิดสร้างสรรค์                  
มีความขยัน สู้งาน และอดทนไม่ย่อท้อ มีความรู้สึกลึกซึ้ง
ในสาขาวิชาที่เรียน มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด      
กล้าท า มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีความ
รักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ มีความใฝ่รู้และสามารถแสวงหาความรู้                
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์เชิงเหตุผล  มีความ
สามรถในการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้  มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  และล าดับสุดท้าย ซึ่งอยู่                      
ในระดับน้อย คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ                        
ในการสื่อสาร   

จึงสามารถแบ่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ออกเป็นรายด้าน รวม 5 ด้าน ตามล าดับ ดังนี้  
          ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

2.  มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  
โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล 
และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3.  มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

4.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม 
คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ               
ทางธุรกิจ 

5.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

6.  เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นท้ังในการด ารงตน
และการปฏิบัติงาน 

7.  สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบตา่ง ๆ ท่ีมีต่อ
บุคคล องค์กรและสังคม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น าสมาชิกของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่าง
อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
 3.  มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อื่นและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ 
 4.  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 5.  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
 6.  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้    
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 2.  มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
  3.  มีความรู้ และความเข้าใจในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนการ
จัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ   



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

396

 4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่าง
เท่าทันต่อผลกระทบของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ
สังคมโลก 
 5.  รู้  เข้าใจ  และสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญอย่างต่อเนื่อง 
 6.  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 7.  มีประสบการณ์ในการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการใช้งานได้จริง   
 8.  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  มาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจ าวัน 
 2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย  และสร้างความ
เข้าใจ ในรูปแบบการพูด  การเขียน   ท่ีเหมาะสมส าหรับ
กลุ่ มบุคคลที่ แตกต่ างกัน ทั้ งที่ เป็นข้อมูลธุ รกิจและ                    
ข้อมูลอื่น 
          4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีอื่น ๆ  สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ 

          ด้านทักษะทางปัญญา 
          1. สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่ง
และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทาง
ธุรกิจ 
          2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้จาก
สาขาวิชาชีพที ่ศึกษาและประสบการณ์เพื ่อใช้ในการ

แก้ป ัญหาทางธุรก ิจและสถานการณ์ทั ่วไป ได้อย่าง
เหมาะสม 
          3 .  ส าม า รถค ิด ค ้นทา ง เ ล ือ ก  ว ิเ ค ร า ะ ห์
ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน                              
ม ีค วามสามารถ ในการต ัดส ิน ใจ เล ือกทาง เล ือก                             
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
          4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
          ดังนั้น ผลงานวิจัยจึงสรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นล าดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.62  (มากที่สุด) SD 
= 0.6037 ล าดับรองลงมาคือด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย  4.57 (มาก
ที่สุด) SD = 0.6890  ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.52 (มาก
ที่สุด) SD = 0.5514  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  4.47 (มาก
ที่สุด) SD = 0.5631  ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 
4.22  (ระดับมาก) SD = 0.6080 ตามล าดับ   
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดเห็นว่า  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่องค์การต่าง ๆ พึงประสงค์     
โดยภาพรวม องค์การต้องการบัณฑิตที่มีจิตส านึกที่รัก
องค์การ เพื่อที่จะได้ร่วมกันบริหารจัดการในทีมงาน               
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะส่วนใหญ่บัณฑิตรุ่นใหม่ไม่ได้
ค านึงถึงจุดนี้ และต้องการบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีวินัยในการท างาน ขยันช่วยเหลือ
องค์การ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่มีคุธรรม จริยธรรม 
นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องการให้บัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมีมนุษย์จรรยาบรรณ                          
ในวิชาชีพเกี่ยวกับความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความ
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เที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต  มีความซื่อสัตย์และ 
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เกี่ยวกับความรับผิดชอบและ
การรักษาคุณค่าจรรยาบรรณของบัณฑิต มีความซื่อสัตย์
รักษาความลับของกิจการ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการรักษาความลับ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ประกอบการต้องการให้
บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ มีความเสียสละ
และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่องานตนเองแล้วเสร็จ 
สถานประกอบการต้องการนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่มีความรับผิดชอบมากที่สุด ไม่ทิ้งงานโดยไม่
มีเหตุอันควร ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบตามมาตรฐานให้ดีที่สุด  

ข้อเสนอแนะการวิจัย    
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ครูอาจารย์สาขาวิชาการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย์ ควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝังนักศึกษาสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ตระหนัก และเหค็วามส าคัญ
ของการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น     
 1.2 นักศึกษาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ                       
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้ตนเองมีความ
รับผิดชอบ และรู้ จั กใช้เหตุและผลเพื่อเป็นบัณฑิต         
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่พึ งประสงค์                  
ต่อไปในอนาคต 

2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรเน้นการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน                             
เพื่อหาค าตอบว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 
จึงจะส่งผลให้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นบัณฑิตที่พึ งประสงค์มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ                           
มีวินัย และมีบุคลิกภาพที่ดี  

2.2 ควรท าการวิจัยในประเด็นเดิมที่แตกต่าง
กันในช่วงเวลา เนื่องจากในปลายปี พ.ศ.2558 จะมีการ     
เปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ย่อมต้องมี
ผลกระทบต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อพร้อมรับการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

กิตติกรรมประกาศ 
 ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่                           
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก       
รศ.ประภาศรี   อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหาร
ทรั พ ย า ก รม นุ ษย์  ผ ศ . นพด ล  จั น ร ะ วั ง  คณ บ ดี                    
คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.ประภา  กาหยี                  
ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณในการด าเนินงานการ
วิจัย   รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังภายใน 
และภายนอก ที่ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัย  อันส่งผลให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์หวัง                
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะส่งผลต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์  ใน ปี การ ศึ กษา  2555                    
เป็นต้นไป  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและประเทศชาติต่อไป 
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บทเรียนสู่ความส าเร็จในการเป็นนักการเมืองของอดีตนักการเมืองสตรีจังหวัดพะเยา 
Lessons for becoming success politician by former women politician of  Phayao 

 

ศุภวิชญ์  วงษ์อุรา (Supavit Wongura)* 
ณรงค์  สินสวัสดิ์ (Narong Sinsawasdi)** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็น ส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมทางการเมือง ของ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ซึ่ง
เป็นนักการเมืองสตรีที่ได้รับการยอมรับจากประชนอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด เป้าหมายทาง
การเมือง เพื่อศึกษาวิธีการสร้างการยอมรับจากประชาชน และเพ่ือศึกษาการแสดงบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรและ
บทบาทในพื้นที่รับผิดชอบของนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ใช้วิธิการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติและผลงานของนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลดังกล่าวรวมทั้งสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ านวน 30 คนโดยการส่มแบบเจาะจงและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณา ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่า นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ มีแนวคิด เป้าหมายในทางการเมืองที่ส าคัญ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละและ
การมองประโยขน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในการสร้างการยอมรับจากประชาชนนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ส าหรับการแสดงบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร นั้น นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์เสนอให้มีการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นโดยการเสนอให้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆใน
ท้องที่ได้ส าเร็จตามล าดับ จากการแก้ไขปัญหาโดยมีอุดมการณ์เป็นของตนเองอย่างแน่วแน่ท าให้ ผลของการแก้ไขปัญหา 
ส่งผลต่อการสร้างความนิยม กลายเป็นการรักษาฐานเสียงและสร้างฐานเสียงใหม่ๆ และการแสดงบทบาททางการเมืองใน
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามหลักการ แนวคิดและเป้าหมายทางการเมืองของตนอย่างต่อเนื่อง  
 

ค ำส ำคญั : บทเรียนสู่ควำมส ำเร็จ นกักำรเมืองสตรี จงัหวดัพะเยำ 
 
 
 
 
 
 

*นักศึกษาหลงัสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยั 

**รองศาสตราจารย์  หลกัสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 This research is a part of the thesis in the topic of “Ladawan Wongsriwong’s Politicals Behavior”. She is a female 
politician which supported by a lot of people. The objection of this thesis is to study about principle, concept, idea and political 
end. It also studies about how to gain an acceptation from the people and also to study about her duty and her role in the 
house of representative and the area of responsibility. This thesis uses the Qualitative method by examining through the 
document related to Miss Wongsriwong’s biography and interview. Furthermore, the researcher also interviews 30 people which 
is related to Miss Wongsriwong through the Purposive sampling process and Descriptive analyzing. The study shows that Miss. 
Wongsriwong has this following political concept and political end : honesty, sacrifice and base on people interest. She gain 
people’ acceptation by creating a job opportunity for people in the area and also doing a great duty and role in the house of 
representative. She proposed about the local problem and the solution. Eventually, she can solve the local problem and gain 
so much supports from people in the region.  
 
Key Words : Lessons for becoming success , Women politicians Phayao 

 

บทน า 
 ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น หลัก
ส าคัญก็คืออ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ในทาง
ปฏิบัตินั้น ประชาชนมีจ านวนมากท่ีไม่สามารถใช้อ านาจ
อธิปไตยโดยตรงได้ในทางปฏิบัติที่ด าเนินอยู่ในประเทศ
ประชาธิปไตยทั้งหลายก็คือ การให้มีสถาบันที่จะใช้
อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากประชาชนและโดยทั่วไป สถาบันที่ ใ ช้อ านาจ
อธิปไตยของประชาชนจะมีอยู่ 3 สถาบัน คือ 1.ฝ่าย
บริหารซึ่งหมายถึงคณะรัฐบาลซึ่งจะท าหน้าที่บริหาร
ประเทศ 2.ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งท าหน้าที่ออกกฎหมาย 
และ 3. ฝ่ายตุลาการ ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย  
 การที่จะได้มาซึ่งผู้น าทางการเมืองนั้น ก็ต้อง
ผ่านการเลือกมาจากประชาชนซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ 
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน ซึ่งระบอบประชาธิปไตย 
(Democracy) หมายถึง การปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้นอ านาจในการ
ปกครองของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน

จะมีอ านาจจ ากัดเพียงเท่าที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน 
(Representative Democracy) เป็นระบอบการ
ปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกผู้แทนหรือ
ตัวแทนเป็นผู้ ตัดสินใจและแก้ปัญหาแทนตน การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอ้อม ท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนนั้นจะมีตัวแสดงที่ส าคัญอยู่ 
คือ นักการเมือง และ ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี ความส าคัญต่อคนไทยทุก
คนที่ต้องไปท าหน้าที่เพื่อมอบอ านาจอธิปไตยของเรา
โดยการ เลือกผู้ แทนไปท าหน้าที่ ในการปกป้อง
ผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนและการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นการเลือกตั้งที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงในการเลือกผู้แทนของ
พื้นที่ตนเอง โดย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 480 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจ านวน 80 คน ซึ่งบทบาท
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และหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ออก
กฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
เป็นผู้เลือก ส.ส. ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  จัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ และ น าปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล 
ซึ่งถือว่ามีความส าคัญโดยตรงกับประชาชน  

ในการได้รับการเลือกตั้งและการได้รับการยอมรับ
จากประชาชนอย่างต่อเนื่องนั้น  ทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์
พันธ์ (2535)  ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของ นาย 
สมาน ชมพูเทพ ซึ่งเป็นอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั งหวั ด ล าพู น  พบว่ า  สิ่ งที่ เ ป็ นปั จจั ยส าคัญต่ อ
ความส าเร็จทางการเมืองของเขา ได้แก่ บุคลิกภาพ 
ความสามารถในการใช้สถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นผลดีแก่
ตัวเอง และการที่เข้าไปพึ่งพาอาศัยบุคคลที่มีฐานะดีและ
มีช่ือเสียง  มณีรัตน์ ธรรมพัฒนากูล (2535) ได้ศึกษา
เรื่องพฤติกรรมทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ พบว่า แบบผู้น าของพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ เป็นไปในลักษณะกระตือรือร้นและมีทัศนคติ
ทางบวกต่อต าแหน่งผู้น ารวมทั้งความเช่ือนั่นมั่นใน
ตนเองของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จากการทบทวน
วรรณกรรมดังที่กล่าวมา พบว่า  การได้รับการยอมรับ
จากประชาชนรวมถึงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือพรรคการเมืองที่สังกัดนั้น นักการเมืองต่างมี
พฤติกรรมโดยมาจากฐานของหลักการ แนวคิด 
เป้าหมายและวิธีการทางการเมืองที่เป็นแบบฉบับของ
ตนซึ่งเป็นประเด็นที่มีความส าคัญที่ควรมีการศึกษาว่า 
นักการเมืองที่ได้รับการยอมรับและได้รับการเลือกตั้งใน
หลายสมัยหรือได้รับเลือกตั้ งอย่างต่อเนื่องนั้น มี
หลักการ แนวคิด เป้าหมายและวิธีการในทางการเมือง
อย่างไรทั้งนักการเมืองที่เป็นบุรษและสตรี  

ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ให้ความสนใจในการศึกษา
นักการเมืองสตรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเนื่องจากจังหวัด

พะเยานั้นถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศ
ไทยที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้หญิง
มากที่สุด และจากในอดีตที่ผ่านมานั้นจังหวัดพะเยาแม้
จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วถึง 3 คน ท่ีมาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรง ซึ่งก็คือ   

1. นาง พวงเล็ก  บุญเชียง อดีตสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 6 สมัยแบบแบ่งเขต   

2. นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์อดีตสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 3 สมัยสมัยแบบแบ่งเขต     

3. นางสาว อรุณี ช านาญยา อดีตสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 4 สมัยสมัยแบบแบ่งเขต     

ซึ่งทั้งสามท่านนั้นก็ได้ประสบความส าเร็จในการ
ท างาน และได้รับการยอมรับในฐานะ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของจังหวัดพะเยา ทั้งสิ้น และผู้ศึกษาได้เลือก
ศึกษา นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 3 สมัย นั้นเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจ
และมีบทบาทในทางการเมืองอยู่มาก ส าหรับนาง
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์เคยด ารงต าแหน่ง โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีที่เป็นสตรีคนแรก ของประเทศไทย 
ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อปี พ.ศ. 2534 
- พ.ศ. 2535  ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จั งหวั ดพะ เย าหล ายสมั ย  สั ง กั ด พรรค
ประชาธิปัตย์ในปี พ.ศ. 2535 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 
ยังเคยได้  รับแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แทน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อมาได้ลาออกไปสังกัดพรรค
ไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และย้ายมาลง
สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จน
ได้รับต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ในรัฐบาลของพันต ารวจโททักษิณ ชิน
วัตร (ครม.54)   ซึ่งในส่วนของ นาง พวงเล็ก  บุญเชียง  
ถึงแม้ว่าจะเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 6 
สมัย แต่ในปัจจุบัน นาง พวงเล็ก บุญเชียง ได้ยุติ
บทบาทในทางการเมืองของตนไปแล้ว และส าหรับ 
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นางสาว อรุณี ช านาญยา  อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 4 สมัยนั้นถึงแม้ในปัจจุบันยังเป็นอดีตอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยล่าสุดและเป็นตัวเต็งใน
สมัยหน้า แต่ด้วยความสัมพันธ์ในการท างาน และการ
ได้รับการสนับสนุนมาจาก นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์จน
ท าให้ นางสาว อรุณี ช านาญยา  นั้นได้ก้าวขึ้นมาสู่การ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าผู้ที่มี
ความน่าสนใจในหลักการ แนวคิด เป้าหมายทาง
การเมือง การสร้างคะแนนนิยม  การสร้างการยอมรับ 
รวมทั้งการแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนราษฎร จนได้รับ
เลือกตั้งในหลายสมัยของ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ว่า
เป็นอย่างไร  ผลงานการศึกษาดังกล่าวนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่มีความคิดที่จะท างานทางการเมือง 
และผู้ ที่ ต้ อ งการศึ กษา เกี่ ย วกับการ ท า ง านของ
นักการเมืองที่ประสบความส าเร็จ ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด เป้าหมาย 
รวมถึง นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 
 2.  ศึกษาวิธีการสร้างการยอมรับ จาก
ประชาชนของ ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  
 3.  เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทในสภา
ผู้แทนราษฎรและบทบาทในพื้นที่รับผิดชอบของนางลัด
ดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ 
  

วิธีการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research) โดยเน้นการวิจัยเชิงอธิบาย
(Explanatory Research)   
การรวบรวมข้อมูลข้อมูลหลักท่ีจะใช้ในการวิจัยนี้มี 
1.  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นาง ลดาวัลลิ์ 
วงศ์ศรีวงศ์จะใช้ เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตวัยเด็ก วัยศึกษา 
และการท างานในด้านการเมือง  รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
การลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ นาง 

ลดาวัลลิ์ ในมุมมองของชาวบ้านในพื้นที่ผู้ศึกษาน้ันได้ท า
การแบ่งการสัมภาษณ์  คือ สัมถาษณ์เ ชิงลึก นาง 
ลดาวัลลิ์  วงศรี ศ์วง ศ์  และแบบสัมภาษณ์ เ ชิงลึก
รายบุคคล สุ่มแบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มวัยรุ่น  
2.กลุ่มคนวัยท างาน  
3. คือกลุ่มผู้สูงอายุ  
ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3  กลุ่มกลุ่ม

ละ 10 คนโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง ในการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อท าให้เห็นมุมมองของแต่ละกลุ่มที่
เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดพะเยาจาก
ภายใต้การท างานของ นาง ลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์ 
ตัวอย่างเช่น จากนโยบายต่างๆของ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์
ศรีวงศ์ ที่ได้ออกมา สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จในพื้นที่
มากน้อยเพียงใด หรือ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ใช้
วิธีการอย่างไรในการลงพื้นที่ทั้งการหาเสียงและการ
รักษาฐานเสียงของตน เป็นต้น 
2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ในส่วนของเอกสารทุติยภูมิ  ผู้ ศึกษาเลือกใช้
เอกสาร ได้แก่   ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพะเยา 
รายงานผลการเลือกต้ัง รายงานการประชุมของรัฐสภา
บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์ ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ วารสาร ผลงานทางการเมือง รวมถึง 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆที่มีข้อมูลที่



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

403

5 
 

เกี่ยวข้องกับ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  ประกอบการ
วิจัยในครั้งนี ้ 

 

เครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใ ช้ แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก (  In-depth 
interview)ส าหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ในประเด็น
ส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและเสนอให้ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเติมเต็ม และน าผล
การศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารโดยการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา( Content 
Analysis )   
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยที่ได้จากการ สัมภาษณ์ และจาก
ข้อมูลข่าวสาร จากสื่อต่างๆ เป็นองค์ประกอบ ทั้งการ 
สัมภาษณ์ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานท้ังในทางการเมือง พบว่า สิ่งที่เป็นมูลเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ นาง ลดาวัลลิ์ นั้นมีความต้องการเข้ามา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ในช่วงเริ่มแรกนั้น ไม่มี
ความต้องการที่จะอยากเข้ามาเป็น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเลยแม้แต่น้อย ซึ่งด้วยเหตุที่ นาง ลดาวัลลิ์ นั้นมี 
อาชีพ เดิมเป็นนักข่าว ก่อนท่ีจะเข้าสู่วงการ การเมืองใน
เวลาต่อมา ภาพของความเป็นนักการเมืองในสายตาของ 
นาง ลดาวัลลิ์ นั้นเป็นลบในหลายๆด้าน เพราะคิดว่า
นักการเมืองนั้นมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี แต่ด้วยสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีท าให้ นาง ลดาวัลลิ์ นั้นได้มีโอกาสได้เข้า มาลง
สมัครเลือกตั้งและได้รับต าแหน่ง จึงมีความคิด ที่
ต้องการพิสูจน์  ความคิดเดิมของตนเองที่ ได้มอง
นักการเมืองในแง่ลบ โดยนาง ลดาวัลลิ์ ได้ตั้งหลักการ
และแนวคิดรวมทั้งเป้าหมายในการเมืองไว้  2 ประการ
ที่ส าคัญ พอสรุปได้ คือ   

1. การเป็นนักการเมืองที่ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ไม่กินเงินภาษีจากประชาชน โดยเริ่มจากการไม่ซื้อสิทธิ

ขายเสียงและใช้วิธีการลงพื้นที่เพื่อ อธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจถึงหน้าที่ ที่มาและการท างานของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

2. ความเสียสละและมองส่วนรวมเป็นที่ตั้งรวมทั้ง
การ ช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทหน้าที่ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

จากการ สัมภาษณ์เชิงลึก นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรี
วงศ์ ได้กล่าวถึงหลักการ ของตนเองในการเข้าสู่เส้นทาง
การเมือง ในช่วงแรกว่า “หากตนได้ทราบความ ใน
ภายหลังว่าทางพรรคได้ท าการซื้อเสียง ตนนั้นก็พร้อมที่
จะลาออกโดยทันที” และ “เดิมทีเดียว เราไม่มีความคิด
ที่จะเป็นนักการเมืองเลย เพราะตั้งแต่ตัวเองมาท างาน
เป็นนักข่าวท าให้รู้อะไรเยอะมาก แต่เมื่อมีคนให้โอกาส 
เราก็ตัดสินใจเป็น ด้วยอุดมการณ์ว่า เราต้องไม่ซื้อเสียง
นะ เราต้องไม่กินเปอร์เซ็นต์โครงการต่างๆ และจะใช้
ต าแหน่งที่ตัวเองได้มาท าประโยชน์เพื่อมวลชนให้มาก
ที่สุด เพราะไม่รู้ว่าตายเกิดอีกสิบๆ ชาติ เราจะมีโอกาส
ในต าแหน่งตรงนี้รึเปล่า” ถือเป็นประโยคที่แสดงออกมา
ให้เห็นถึงทั้ง หลักการ แนวคิด เป้าหมายของ นาง 
ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์  

ในส่วนของการสร้างการยอมรับจากประชาชน 
นั้นนอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีหลัก
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว การสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นับเป็นวิธีการส าคัญของ
นาง ลดาวัลลิ์ ที่ได้ท าการเสนอเรื่อง ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ จังหวัดพะเยามีศูนย์ส่งเสริม
อาชีพภายในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งก็ประสบความส าเร็จ 
ท าให้ในพื้นที่พะเยามีศูนย์พัฒนาและสร้างอาชีพขึ้นเป็น
ที่แรกในจังหวัดพะเยา ( นาง ลดาวัลลิ์ ได้รับการยอมรับ
และได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ใน
สมัยแรกที่ได้ลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่อง
ด้วยช่ือเสียง ของ นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ จากการได้
มีโอกาสท างานในด้านการเมืองโดยได้ด ารงต าแหน่ง 
โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนาย
อานันท์ ปันยารชุน เมื่อปี พ.ศ. 2534 - 2535 ท าให้
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ประชาชนส่วนใหญ่นั้นรู้จัก นาง ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 
จากการออกรายการโทรทัศน์ รวมไปถึง นาง ลดาวัลลิ์ 
วงศ์ศรีวงศ์ เป็นคนที่มีบุคลิก ที่ดีมีหน้าตา ที่สวยและ
เป็นที่จดจ าได้ง่ายจากประชาชน ) 

นอกจากน้ี การสร้างการยอมรับของประชาชน ยัง
เพิ่มจากการที่นาง ลดาวัลลิ์ ได้ลงมือท างานและเห็นถึง
ปัญหาภายในพื้นที่ของ จังหวัดพะเยานั้น ยังมีอยู่มาก 
เช่น การขายลูกกิน ตกเขียว การเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ความ
ยากจน ปัญหาการศึกษา การขาดอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว เพราะในอดีตงบประมาณที่ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้รับมานั้น ส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการซื้อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเล็กๆน้อยเช่น หม้อ ไห มาแจก
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด การที่เอา
งบประมาณมาแล้วเขียนโครงการขึ้นและให้ชาวบ้านมา
ลงความเห็น เพื่อสร้างอาชีพน้ันเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและควร
ท ากว่า การซื้อของมาแจกเพื่อให้ได้คะแนนนิยมต่อ
ตนเองเป็นครั้งคราว แต่ผลประโยชน์ต่อชาวบ้านใน
ระยะยาวนั้น ไม่มี นาง ลดาวัลลิ์ ได้เริ่มจากน าโครงการ
ต่างๆ เริ่มจากโครงการเล็กๆมาอธิบายให้ฟัง จนไปถึง
โครงการใหญ่ๆที่เข้ามาในพื้นที่ จังหวัด  

ส าหรับการแสดงบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรและ
บทบาทในพื้นที่รับผิดชอบของนางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรี
วงศ์ นั้น พบว่า เป็นผู้เสนอให้มีการวางยุทธศาสตร์ ใน
การท างานอยู่ด้วยกัน 4 ข้อที่เป็นเรื่องเร่งด่วนในการ
ท างานในต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงแรก 
คือ  

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

ซึ่งปัญหาแรกท่ีเริ่มท าหลังจากท่ีได้เข้ารับต าแหน่ง
คือ การมองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดพะเยา 
นั้นก็คือปัญหาความยากจน ซึ่งก็ท าให้เกิดปัญหาใหญ่
ระดับชาติที่ตามมานั้นก็คือปัญหา การตกเขียว 

2. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโสเพนี   
ซึ่งหากย้อนกลับไปในอดีต เมื่อราว 20-30 ปีที่

ผ่านมา จ.พะเยา จังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ

ได้ถูกสังคมมองว่า เป็น “ดินแดนแห่งปัญหาตกเขียว” 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานานในจังหวัดพะเยา การ
แก้ไขปัญหาการตกเขียวนั้น ซึ่งก็ได้ท าการแก้ไขปัญหา
โดยการสร้างจิตส านึกภายในชุมชน พร้อมทั้งท าการ
ผลักดันการแก้ไขกฎหมายในการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

3. ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย 
ถือเป็นผลงานในรัฐสภาที่โดดเด่นในการท างาน 

ในสมัยแรกที่  นาง ลดาวัลลิ์  นั้นได้ด ารงต าแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   ได้เสนอในสภาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงใน พระราชบัญญัติปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ่ง นาง ลดาวัลลิ์ ได้ใช้เวลาใน
การผลักดันตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2539 
จึงส าเร็จ พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี 2503 
ซึ่งได้บังคับใช้มาจนถึงปี2539 ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยมี
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
2539 เข้ามาแทนท่ี  

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา  
ในเรื่องการศึกษา นาง ลดาวัลลิ์ นั้นได้ ท าผล

ส ารวจจากเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะค้าบริการทางเพศ ซึ่งก็เห็น
ได้เลยว่าการศึกษาในพื้นที่นั้น เด็กๆส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาเพียง ป.6 และไม่ได้รับการศึกษาต่อ แต่จะถูก 
ขายให้กับกลุ่มต่างๆที่มารับเด็กไปค้าบริการ นาง 
ลดาวัลลิ์ จึงต้องการที่จะตัดวงจร เหล่านี้โดย ให้ทุกๆ
โรงเรียนส ารวจเด็กๆภายในโรงเรียนของตนเอง คือ
นักเรียนกลุ่มแรกนี้จะถูกเรียกว่า เด็กกลุ่มเสียง โดยการ
มอบทุนการศึกษาให้ เด็กกลุ่มนี้  เพื่อให้ เด็กได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น และให้เด็กได้อยู่ในโรงเรียนนานพอ 
และโตขึ้นและสามารถท่ีจะแยกแยะผิดชอบ ได้บ้างและ
ดีกว่า การจบเพียง ประถมศึกษาปีที่ 6  อาจจะถูก
หลอกลวงและชักจูงได้ง่าย ท าให้ นาง ลดาวัลลิ์ ได้จัดตัง้ 
กองทุนพ่อ-แม่อุปถัมภ์ขึ้นโดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้
ความอุปถัมภ์  
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษา บทเรียนสู่ความส าเร็จในการเป็น

นักการเมืองของอดีตนักการเมืองสตรีจังหวัดพะเยา ที่
ได้ศึกษา ถึงแนวคิด เป้าหมาย รวมถึงวิธีการท างาน 
ของ นาง ลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์ จะเห็นว่า นาง ลดาวัลลิ์  
วงศ์ศรีวงศ์ น้ันมี แนวคิด และมีการวางเป้าหมายในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ โดยจะเห็นจากการที่มีการวาง 
ยุทธศาสตร์ในการท างานออกเป็นข้อๆ อย่างเป็น
ขั้นตอน รวมถึงการมีอุดมการณ์ในการท างานในแบบ
ของตนเอง และวิธีการท างาน การลงพื้นที่ โดยลงพื้นที่
ท างานร่วมกับประชาชน และผลงานต่างๆที่ออกมาก็ท า
ให้ประชาชนได้ให้ได้รับการยอมรับ ในการท างานใน
ต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และท าให้ชนะการ
เลือกตั้งในสมัยต่อมาได้ จากการศึกษานั้นจะเห็นว่า 
การศึกษาความส าเร็จของนักการเมืองนั้น  

จะเห็นว่ามีความแตกต่างในการ สร้างความส าเร็จ
ของนักการเมืองแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันออกไป ด้วย
ปัจจัยหลายๆอย่ าง  ปัญหาในพื้นที่  ภู มิหลั งของ
นักการเมือง วิธีการด าเนินงาน แนวคิด เป้าหมาย การ
แสดงบทบาท รวมถึง วิธีการสร้างการยอมรับ ของแต่
ละท่านนั้นล้วนมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ผู้
ศึกษาค้นพบในงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ เรื่อง พฤติกรรมทาง
การเมืองของ นาย สมาน ชมพูเทพ นั้นคือ ปัจจัยในด้าน
บริบทพื้นที่ที่มีผลต่อ พฤติกรรมทางการเมือง และมีผล
ต่อความส าเร็จในการท างานรวมถึงรูปแบบในการ
ท างานที่แสดงออกมา ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ วิธีการ
สร้างการยอมรับจากประชาชน และการที่จะสร้างการ
ยอมรับได้นั้น ก็มีปัจจัยที่มาส่งผล เช่น การรู้ปัญหาใน
พื้นที่ การมีความคิดริเริ่ม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ มณีรัตน์ ธรรมพัฒนา
กูล(2535) ที่ศึกษาพฤติกรรมของพลเอกชาติชาย ชุณ
หะวัณ และได้วิเคราะห์ตามแนวคิดของ James Barber 

โดยการจ าแนกแบบผู้น าของ James Barber ที่ได้
จ าแนกแบบผู้น าโดยดูประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ 1. ดู
ว่ า ผู้ น า เป็ นคนที่ แข่ งขัน  (Active)  หรื อ เฉื่ อยชา 
(Passive) และ 2. ดูว่าผู้น ารู้สึกช่ืนชอบที่จะท างานใน
หน้าท่ีของผู้น า (Positive Affect) มีความรู้สึกว่างานใน
ต าแหน่งของผู้น านั้นเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบ ไม่ยินดียินร้าย
หรือช่ืนชอบกับงานในต าแหน่ง (Negative Affect) ซึ่ง
ผลจากการวิเคราะห์นั้นก็มีความสอดคล้องกับ นาง 
ลดาวัลลิ์ คือมีลักษณะของผู้น าในแบบ กระตือรือร้นต่อ
การท างานในต าแหน่งและมีทัศนคติในทางบวกต่อ
ต าแหน่งผู้น าเหมือนกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาวิจัยนี้ สามารถเป็นประโยชน์ส าหรับ

ผู้ที่ต้องการศึกษาผู้น าทางการเมือง และสามารถน าไป
ต่อยอดในการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ความส าเร็จของผู้น าทางการเมืองในแต่ละท้องถิ่นว่ามี
ปัจจัยอะไรในแต่ละท้องที่  ที่สร้างความส าเร็จให้
นักการเมืองที่แตกต่างกัน 

2. ข้อมูลงานวิจัยสามารถเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่
ก าลังเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือผู้ที่เป็นนักการเมืองอยู่
แล้ว ในเรื่องของ แนวคิดในการท างานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างความส าเร็จในการเป็นนักการเมือง 
   
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาในครั้งนี้สามารถด าเนินงานและ ลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คุณ ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ที่ให้
ความกรุณาและเสียสละเวลาในการให้การสัมภาษณ์
และให้ค าปรึกษารวมถึงให้ข้อมูลในการประกอบการ 

ขอขอบคุณ ด้ วยความ ช่วย เหลือของ รอง
ศาสตราจารย์.ดร. ณรงค์  สินสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งได้ให้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
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การด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขจนส าเร็จ
สมบูรณ์  

ขอขอบคุณอาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษาและ
แนะน าข้อแก้ไขต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแนะน า
หนังสือและวิธีการท าวิทยานิพนธ์  

ขอขอบคุณประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ได้ให้
โอกาสในการเข้าสัมภาษณ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อวิทยานิพนธ์นี้รวมถึงองค์กรหน่วยงานและผู้มี
ต าแหน่งต่างๆในจังหวัดพะเยาที่ได้ให้โอกาสเสียสละ
เวลาในการเข้าสัมภาษณ์ 

ผู้ศึกษาของขอบคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นผู้ให้โอกาส
ให้ผู้ศึกษาได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนช่วยเหลือ
และให้ก าลังใจผู้ศึกษา พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในปัญหา
ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทั้งเรื่องงาน และ เรื่องการใช้ชีวิต 
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การสร้างการยอมรับและการมีสว่นร่วมของประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพติด:                                                 
กรณีศึกษา สถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 

Building public acceptance in police investigation regarding to various drug cases within the areas 
of Kaeng Kor, Chaiyaphum province 
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73  หมู่ 9 ต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150  โทรศัพท์ 08-7224-8885 E-mail:sak-

po@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระตาม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงเพื่อ 
เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความยอมรับของประชาชน ต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ข้อมูลต่อการสืบสวนในคดียาเสพติด 
ใช้การวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มผู้น าชุมชน สายสืบภาคประชาชน ตัวแทน
เยาวชนและตัวแทนชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดของอ าเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 30 คน โดย
การสุ่มแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณา ผล
การศึกษา พบว่า การสร้างการยอมรับของประชนต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น ควรให้หรือความส าคัญกับการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและการให้ข้อมูล
การแพร่ระบาดของยาเสพติด  การรณรงค์หรือการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การส่งเสริมให้
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มหรือเครือข่ายการเฝ้าระวังหรือป้องกัน
การแพร่ระบาทของยาเสพติดในชุมชน การปกป้อง
ประชาชนหรือพยานในคดียาเสพติดตลอดจนการ
ให้บริการประชาชนดุจญาตมิตร ส าหรับการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพติด นั้น 
สถานีต ารวจควรก าหนดเป็นแผนงานประจ าในการสร้าง

กิจกรรมต่างๆตามกิจกรรมดังที่กล่าวมา ส่งเสริมให้ชุมชน
จัดท าแผนและด าเนินกิจกรรมต่างๆโดยสถานีต ารวจและ
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือ 
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้ชุมชน
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผน รวมทั้งการยกย่องเชิด
ชูชุมชนหรือบุคคลที่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมดังที่กล่าว
มา 

Adstract 

As part of an independent study in the Master of 
Public Administration, College of Local 
Administration, Khon Kaen University, this 
research paper aims to examine the possibilities 
in creating the public acceptance in police 
investigation regarding to various drug cases 
within the areas of Kaeng Kor, Chaiyaphum 
province. This is mainly to better understand 
how the police can encourage the public to be 
more efficiently involved in providing 
information in investigations of various drug 
cases within the area. In this, the paper adopts 
qualitative research method using in-depth 
interviews though discussions with numerous 
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community leaders and various focus groups. In 
this, over 30 individuals from beagle public 
sector, youth and community representatives 
within the area were interviewed. By creating a 
specific descriptive analysis, the results showed 
that to build the public trust and eventually 
acceptance in assisting the police by providing 
information regarding to drug cases would 
depend on creations of the public awareness 
relating to the knowledge and understanding of 
drug abuses. Thus, in campaigning and 
preventing spread of drugs within the area, the 
police would therefore have to try to create 
better awareness of drug abuses. Once 
successful, it is then possible for the police to 
cooperation with community groups or networks 
to help monitor and protect witnesses in various 
drug cases. All in all, the success depends also 
on the community creating a family-feel 
environment that draws individuals to 
participate within the process. Thus, it is vital for 
the police to set a roadmap to create activities 
that would promote mentioned environment. 
Such roadmap would again required cooperation 
between the public and police in participating in 
said activities that required both management 
and financial supports. 

1.บทน า 

  ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาต่าง 
ๆ มากมาย ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ปัญหายาเสพติด
ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ  รัฐต้องเสียงบประมาณไปเป็น

จ านวนมากในแต่ละปี เพื่อแก้ปัญหานี้ แต่ยังไม่สามารถ
ลดความรุนแรงและปริมาณของคดีที่เกิดขึ้นได้ยังมีผู้ค้ายา
เสพยาเสพติด  และผู้เสพยาเสพติดรายใหม่เกิดขึ้นจนเป็น
ปัญหาสังคมปัจจุบัน  เนื่องจากการลักลอบน าเข้ายาเสพ
ติดจากประเทศเพื่ อนบ้าน ตามแนวชายแดน ซ่ึ ง
ต ารวจภูธรภาค 3 ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้กวาดล้างจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ให้ลดลง    
ต ารวจภูธรภาค 3   มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ พื้นที่ส่วนใน 
นคราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร อ านาจเจริญ  พื้นที่ส่วนนอก 
คือ บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และ จ.อุบลราชธานี  
เป็นช่องทางติดแนวชายแดนมีการลักลอบน ายาเสพติด  
เข้ามาในพื้นที่กระจายไปตามจังหวัดต่างของ ต ารวจภูธร
ภาค 3  จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของต ารวจภูธร
ภาค 3  และ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด สถานการณ์
ยาเสพติดชายแดน  มีการสกัดกั้นจับกุมยาบ้าได้จ านวน
หลักล้านเม็ด อีกทั้งยังมีการจับกุมยาบ้า ภายในประเทศ
พม่าอีกหลายล้านเม็ด สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้
การจัดหายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในพื้นที่ตอนในของ
ประเทศรวมทั้งพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิหายากขึ้น แต่จากสถิติ
การจับกุมในพื้นที่  อ .เมืองชัยภูมิ  ยังไม่มีการลดลง 
ประกอบกับราคายาบ้าขายปลีกยังอยู่ในช่วงเม็ดละ 250-
350 บาท สูงสุดเม็ดละ 400 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงมาก 
แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการลักลอบน ายาบ้าเข้ามาจ าหน่าย
ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิได้ ผู้เสพยังคงสามารถซื้อยาเสพติดมา
เสพได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าสถานการณ์ยาเสพติด 
จ.ชัยภูมิอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาด้านการค้า
และการแพร่ระบาด ในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ 
อ.จัสตุรัส อ.ภูเขียว และ อ.คอนสวรรค์ ผู้เกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่(ร้อยละ70) เป็นชาว จ.ชัยภูมิ 
น ายาบ้ามาพักเก็บตามหอพัก/ บ้านเช่า/ ที่อยู่อาศัยของ
ตนเองเพื่อกระจายสู่นักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน /ชุมชน 
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และกลุ่มผู้เสพ นอกจากนี้นี้ยังมีการจับกุมนักค้ารายย่อย
ในข้อหาครองครองเพื่อจ าหน่าย และข้อหาครอบครอง 
เนื่องจากนักค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามในการ
ลักลอบน า เข้ ายาเสพติดจากนอกประ เทศเข้ ามา
แพร่กระจายในประเทศ แม้จะมีการกวาดล้างจับกุมยาบ้า
ได้หลายล้านเม็ดทั้งในบริเวณชายแดนภาคเหนือ แหล่งพัก
ยาในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล แต่ก็ยังมียา
เสพติดหลุดรอดไปแพร่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศรวมทั้ง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าและแพร่
ระบาดของยาบ้า มาตรการในระยะถัดไปควรเพิ่มความ
เข้มข้นในการสกัดกั้นตามเส้นทางคมนาคม และกวดขัน
ตามหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์ป้องกันกลุ่มเสี่ยงเพื่อ
ลดผู้เสพรายใหม่ไม่ให้เข้ามาสู่วงจรยาเสพติดตลอดจนเฝ้า
ระวังเครือข่ายการค้ายาเสพติดในเรือนจ า ซึ่งก็ส่งผล การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่  สถานีต ารวจภูธร
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่  มี  10  
ต าบล  126  หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ท านา  
ท าไร่อ้อย และสวนยางพารา  มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั้งผู้ชาย และผู้หญิง และ
ผู้ใช้แรงงาน  ยาเสพติด (ยาบ้า)ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในพื้นที่ 
จะมาจากประเทศลาว และ จากกรุงเทพฯ สาเหตุ ท่ีส่งผล
ให้ปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่  ผู้เสพรายใหม่เพิ่มจ านวน
มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาตัวเองเป็นผู้เดินยา ผู้ล าเลียงยา 
หรือนักค้ารายย่อย นักค้ารายย่อยส่วนมากจะเป็นกลุ่มเดก็
และเยาวชน ซึ่งอาศัยค้าเพื่อเสพ   ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
ยาเสพติด ยังคงกลับมามีพฤติการณ์เสพยาเสพติด (ผู้เสพ
ซ้ า)  นักค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามามีบทบาทในการ
จัดส่งยาเสพติดให้กับนักค้ายาเสพติดในพื้นที่มากขึ้น  นัก
ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักค้ารายใหม่   นักค้า
กลุ่มเดิม และกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษ กลับมามีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอี   ผู้ต้องขังในเรือนจ าบางกลุ่มยัง

พบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งเสพ ค้าและสั่ง
การเครือข่ายนอกเรือนจ า (6) 

             ปัจจุปันการซื้อขายยาเสพติดในพื้นที่มีวิธีการที่
แยบยลขึ้น ผู้น ายาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จะน าไปวางไว้
ตามจุดต่าง ฯ แล้วโทรศัพท์ให้กับผู้ที่ซื้อยาเสพติดไปเอา
ยาเสพติดที่ไปวางไว้  แล้วจึงโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ขาย
ยาเสพติด  แล้วก็จะน าเอายาเสพติดมาแบ่งให้กันน ากลุ่ม
เพื่อน าออกไปจ าหน่ายให้กับคนในพ้ืนที่   

  หากไม่ด าเนินการจับกุม ผู้กระท าความผิด
คดีอาญาเหล่านี้อย่างจริงจัง จะส่งผลกระทบและเกิด
ปัญหากับสังคม ชุมชน และประเทศชาติเพิ่มขึ้นในอนาคต 
และสถิติการจับกุมยาเสพติดจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับ ใน
ฐานะที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน และจับกุมใน
สังกัดสถานตี ารวจภูธรแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นเวลา
กว่า 20 ปี พบว่าปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่เรื้อรังที่
ยากต่ อการแก้ ไขและยั งมี แนวโน้วสู งขึ้ นทุกขณะ
นอกเหนือจากประเด็นปัญหาดังที่กล่าวแล้ว  รวมทั่ง
แนวคิดกับการสืบสวนและปัจจัยสู่ความส าเร็จ (3) แล้ว
ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งที่ยากต่อการสืบสวน
สอบสวน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจคือ  การที่ประชาชนใน
พื้นที่ยังไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่เป็นเบาะแสในการสืบสวน
ทั้งนี้ อาจเกิดความกังวลใจในความปลอดภัยของตนเอง  
และความไม่เช่ือมั่นในเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะปกป้องผู้ให้
เบาะแส  หรือพยาน     (4) ได้ศึกษาความร่วมมือจาก
ประชาชนพบว่า มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจ หน้าที่
ของต ารวจ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของต ารวจนั้น จะต้อง
มี  ปร ะชาชน  เ ป็ นองค์ ปร ะกอบอยู่ เ สมอ  ดั งนั้ น
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนหรือชุมชนจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ดีที่สุดส าหรับต ารวจหากสามารถท าให้ประชาชน
ให้ความร่วมมือแก่ต ารวจ  เมื่อประสบเหตุหรือทราบ
เบาะแสพิรุธต่าง ๆ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานของต ารวจ
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เป็นไปอย่างทันเหตุการณ์ สามารถรวบรวมพยานหลักฐาน 
หรือบางกรณีอาจจับกุมผู้กระท าผิดได้ทันท่วงที ไปสู่
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้ง จะเป็นการป้องกันหรือเฝ้าระวัง อาจจะส่งผลให้
คดียาเสพติดลดลงได้    (1) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ  
นั้นจึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ  ร่วมด าเนินการ  
ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมประเมินผล ในกิจกรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน  (5) 
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า  การได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน  ด้านการได้มาซึ่งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการกระท า ผิดของผู้ค้ายาเสพติดที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง ได้แก่ การได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชน ซึ่ง
จ า  เป็ นอย่ า งยิ่ งที่ เ จ้ าหน้ าที่ ต า รวจจะต้ อ งสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
ด้านต่างๆ เช่น การแจ้งข่าวสารหรือแหล่งค้ายาเสพติด 
ปฏิบัติตามค า แนะน าในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็น
เครื่องมือของผู้กระท า ผิด และสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  (2)  ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึง  
การท างานร่วมกับกลุ่ม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจ  โดยกระท าการดังกล่าวในห้วงเวลา  
และล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ  คือ  ถูกจังหวะ
และเหมาะสมกันท้ังกระท าการงานดังกล่าวด้วยความรู้สึก
ผูกพันให้ประจักษ์ว่าเชื่อถือได้  แสดงว่าการมีส่วนร่วมเป็น
ผลของความร่วมมือร่วมใจ  การประสานงานและความ
รับผิดชอบ 

  จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
สืบสวนคดีที่ประสบความส าเร็จย่อมจะเป็นแนวทางและ
เกิดประโยชน์ต่อส า นักงานต ารวจแห่งชาติ ในการ
บริหารงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการ

สืบสวนจะส่งผลโดยตรงต่อส านวนคดีเป็นอย่างยิ่ง ก่อนที่
คดีจะขึ้นไปถึงอัยการและศาลจะต้องผ่านกระบวนการ
สอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจก่อน หากการสืบสวนขาด
ประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลต่อความล้มเหลวกระบวนการ
ยุติธรรม อัยการอาจสั่งไม่ฟ้องหรือศาลยกฟ้องผู้กระท าผิด
คดีอาญาได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะกระทบกับความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในทางกลับกันถ้า
การสืบสวนมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาคดีของอัยการหรือศาลให้ เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สังคม ชุมชมมีความเช่ือถือต่อผู้ปฏิบัติ
หน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาปัจจัย
หรือวิธีการที่จะท าให้การสืบสวนและจับกุมผู้กระท า
ความผิดคดีอาญา ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยตรง  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ท าการจัดท าโครงการศึกษาอิสระ(Independet Studies) 
ตามหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารงานต ารวจและชุมชน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการสืบสวนและจับกุมผู้กระท าผิดคดีอาญา 
สถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้พบประเด็น
ส าคัญซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ ในการคือ การ
ยอบรับของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อประชาชน และการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อการสืบสวนคดียาเสพติด 
ผู้วิจัย จึงมีความสนในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้าง
การยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
สืบสวนคดียาเสพติดของสถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไข
รูปแบบในการสืบสวนและจับกุมผู้กระท าความผิด
คดีอาญาของ สถานีต ารวจภูธรแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    2.1 เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความยอมรับของประชาชน 
ต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  

     2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้
ข้อมูลต่อการสืบสวนในคดียาเสพติด 

3. วิธีด าเนินงาน 

    ในการศึกษาครั้งน่ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

    ขั้นตอนการศึกษา  

   - ศึกษาและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบการออกแบบเครื่องมือและการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 

    - จัดท าแบบสัมภาษณ์ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงก่อนน าไปรวมรวมข้อมลูจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 

    - ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก และสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

    - จัดเวทีเพื่อน าเสนอผลการสัมภาษณ์เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างตรวจสอบเติมเต็ม และระดมความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอ การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพติดวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการศึกษา 

        กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  ผู้น าชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สายสืบภาคประชาชน  
ตัวแทนเยาวชนตลอด  จนตัวแทนประชาชนในชุมชนโดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  มีจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน  30  
คน 

        เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกในประเด็นการสร้างการยอมรบัในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพติด   

        การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์ของมูลเชิง
พรรณนา  

4. ผลการศึกษา 
       การสร้างการยอมรับของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ผลการศึกษาพบว่าการให้ความส าคัญกับกิจกรรม
การสร้างการยอมรับของประชาชน ประกอบด้วย  
ประกอบด้วย  การสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด  การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  โดย
การให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกต  จดจ า การหาเบาะแส 
การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน  มีความส าคัญต่อการให้ข่าวสาร
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การรณรงค์หรือป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด หรือการลักลอบเสพยาเสพติด และ
จ าหน่ายยาเสพติดในชุมชน โดย  ท าให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือช่วยแจ้ง ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด บุคคลที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสังเกตุพฤติกรรม
ของบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนของตัวเอง 
ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดตั้ง กลุ่ม หรือ กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด โดย การให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับการให้เบาะแส การจดจ าลักษณะของบุคคลต้อง
สงสัย  การสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบจ าหน่ายยาเสพ
ติดของแต่ละชุมชน การปกป้องประชาชนหรือพยาน โดย
ให้ความส าคัญ  และปกป้องผู้ให้ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพ
ติด กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น ต ารวจอาสา  อปพร.และ
สายสืบภาคประชาชน โดยปกปิดเป็นความลับ และให้การ
ช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยจนประชาชนมีความ
มั่นใจ  ท าให้ประชาชากล้าที่จะให้ข้อมูล ข่าวสารกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ การสืบสวนจับกุมยาเสพติดในชุมชนจึง
จะประสพผลส าเร็จเป็นอย่างดี การให้บริการดุจญาติมิตร 
โดย ให้ความส าคัญกับประชาชนทุกคน ให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนเมื่อประชาชนเดือดร้อน ส าหรับ การสร้าง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสืบสวนคดียาเสพ
ติด นั้น สถานีต ารวจควรก าหนดเป็นแผน และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ตามกิจกรรมการสร้างการมีส่วน
ร่วม และยอมรับ ดังกล่าว ส่งเสริม และสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ กลุ่ม
เครือข่ายในพื้นที่  จัดท าแผนการรณรงค์ป้องกัน และเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  โดย สถานี
ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องประสานความ
ร่วมมือ และร่วมวางแผน  ดังกล่าว  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน  อาทิ ชุมชนสีขาว
ปลอดยาเสพติด หรือจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรมีการยกย่องเชิดชูหรือสนับสนุนชุมชน
ที่มีความสามารถป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
ได้    
 
5. สรุปและอภิปรายผล 
        ในการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
ต ารวจและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สืบสวนจับกุมยาเสพติดจากการศึกษา  ซึ่งพบว่าการสร้าง
มวลชนสัมพันธ์นั้นเป็นบทบาทส าคัญในการสร้างการ
ยอมรับของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต่อประชาชน  รวมทั้งการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือปกป้อง
ผู้ให้ข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ หลักการให้บริการ
ประชาชนดุจญาติมิตร  นับเป็นประเด็นส าคัญที่จะส่งผล
ต่อการสร้างการยอมรับ  ของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อ
ประชาชน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ  วัฒนา  สักกวัตร  
(2542) ที่ระบุไว้ว่าหากประชาชนมีความไว้เนื้อเช่ือใจต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจเป็นไปอย่างทันเหตุการณ์ จนสามารถรวมรวม
พยานหลักฐาน หรือน าไปสู่การจับกุมได้ในทันทีและหา
กว่าต ารวจสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน  หรือ
การให้บริการประชาชนดุจญาติมิตร  ดังที่กล่าวมาจะ
ส่งผลต่อการยอมรับของประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ
มากยิ่งข้ึน และยังสอดคล้องกับ วีระพงษ์   เฉลิมจิระวัฒน์
,  (2543) ที่พบว่าการจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติด  เจ้าหน้าที่

ต ารวจจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องส าหรับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการสืบสวนคดียาเสพติด
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การสร้างกลุ่ม และเครือข่ายนับว่ามี
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อคดียาเสพ
ติด นอกจากนั้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ธีระ
ชัย  เด็ดขาด,(2544) ที่พบว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการตัดสินใจ  การร่วมด าเนินการ  การร่วม
รับผลประโยชน์  และช่วยติดตามประเมินผลในกิจกรรม
ในกิจกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของชุมชน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
    การน าการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

1. สถานีต ารวจทุกสถานีควรให้ความความส าคัญ และ
ก าหนดเป็นภารกิจส าคัญของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกนาย 
ควรให้ความส าคัญ โดยก าหนดเป็นภารกิจหลักในการ
สร้างการยอมรับของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ  และ
การสร้างการมีส่วนร่วม  โดยควรจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
งานของสถานีต ารวจ  และเป็นโครงการของต ารวจในการ
ปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ 

2. สถานีต ารวจควรสร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชน ผู้น าชุมชน  เครือข่าย แต่ละพื้นที่
เพื่อร่วมมือ  กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสร้างเครือข่าย 
และกิจกรรม  การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง    

 
  7. กิตติกรรมประกาศ 

      ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลา ให้ความรู้และ
ค าแนะน า ตลอดการศึกษาอิสระครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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      ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตร รัป
ระศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอน 
แก่นและส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เปิดโอกาสใหได้ศึกษา
ตามหลักสูตรในครั้งนี ้
       ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน ผู้น า
ชุมชน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีค่า
ในการประชุมกลุ่มและให้ข้อมูลด้วยความตั้งใจ และที่
ส าคัญขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่ได้แนะน าความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลตามจุดมุ่งหมาย 

         ท้ายท่ีสุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคณุแม ่
ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้ก าลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง 
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การศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการธนาคารข้าว : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

และชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
A Study of Factors and Conditions of the Success Community Model on the 

Management of Rice Bank : A Case Study at Ban Pa Pea, Mae Sariang, Mae Hong Son 
and Ban Nong Tao, Mae Vang, Chiang Mai  

 

นงลักษณ์ จันทร์พิชัย (Nongluk Chanpichai)* พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล (Pimprapai Piphatnawakul)**  
ณัฐวุฒิ อุปปะ (Nutthawut Uppa)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนา

ธนาคารข้าว และศึกษาปัญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการธนาคารข้าวของชุมชนต้นแบบ ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารข้าว สมาชิกธนาคารข้าว และผู้น าชุมชนของชุมชนต้นแบบธนาคารข้าว คือชุมชนบ้าน
ป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนต้นแบบทั้งสองชุมชนมีปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จด้านการริหารจัดการธนาคารข้าวที่
คล้ายคลึงกัน ใน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านชุมชน โดยคนในชุมชนตระหนักถึงปัญหา มีความต้องการในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีส่วนร่วมในทุกกรณีของการด าเนินงานและร่วมปฏิบัติตามกฏอย่าง
เคร่งครัด 3) ปัจจัยด้านผู้น าหรือคณะกรรมการด าเนินงานท่ีได้มาจากการลงประชามติของคนในชุมชน ต้องเป็นคนที่มีใจอาสา
ท างานเพื่อส่วนรวม  ดังนั้นชุมชนอื่นที่ต้องการจัดตั้งธนาคารข้าว ให้ประสบความส าเร็จและอย่างยั่งยืนดังชุมชนต้นแบบ ควรมี
การน าประเด็น “ท าให้ทุกคนมีข้าวกิน” เข้าไปเป็นยุทธศาสตร์หลักในการใช้วิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายควบคู่กับการ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการธนาคารข้าว เพื่อให้ธนาคารข้าวชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาท าคนทุกคนในชุมชนมีข้าว
เพียงพอในการบริโภค โดยให้คนในชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในธนาคารข้าวชุมชน 

 

ABSTRACT 
A study of success factors and conditions underlying successful community management of grain 

banks. Studied with were prototype of two communities that still manage rice for more than 20 years and 
continue to bank management, including Ban Pa Pea, Mae Sariang, Mae Hong Son and Ban Nong Tao, Mae 
Vang, Chiang Mai. When conducted by interview, Focus group with the initiative community leaders in the 
establishment of rice in both areas. Found that the factors and conditions to the success of rice with the 
underlying similarities can be summarized as 1) In the cooperation of the community, respect the rules, 
and do not cheat. 2) Have good management. With the operation to be strengthened. A cause for the 
public. 3) Creating the rules must be clear. And should be adopted by members of the rice bank. 4) The 
way a community would participate people in the community have an idea to solve the problem of 
having not enough to eat by trust the common concept that all people must have rice to eat. 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จ ชุมชนต้นแบบ ธนาคารขา้ว 
Key Words : Factors and conditions of the success, Community model, Rice bank 
*อาจารย์สาขาวิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
**อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
***ผูป้ระสานงานจังหวัดพิษณุโลก ศูนยเ์สริมสร้างองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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บทน า 
ปัจจัยที่ส่งผลใช้ชาวนาบางส่วนมีข้าวไม่พอ

ส าหรับบริโภคในครัวเรือน เกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลาย
ประการประกอบกัน เ ช่น ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติ ศัตรูพืช รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการซึ่ง
ล้วนส่งผลกระทบต่อการท านาและผลผลิต (กิ่งแก้ว, 
2530) เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนทั้งข้าวที่ใช้บริโภค
ในครัวเรือนและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูกาลผลิต
ถัดไป ดังเช่น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงที่ท านาใน
ระบบไร่ และเป็นพืชหลัก 90 เปอร์เซ็นต์ของพืชเพื่อการ
บริโภค โดยการปลูกข้าวไร่นั้นใช้เครื่องมือที่ผลิตขึ้นเอง
เป็นเครื่องทุ่นแรง อาศัยแรงงานในครอบครัว หรือ
บางครั้งเป็นแบบการใช้แรงงานแลกเปลี่ยนระหว่าง
ครัวเรือน (อาคม, 2531) เกษตรกรจ าเป็นต้องมีช่วง
กิจกรรมการปลูกข้าวไร่ที่สอดคล้องกับปัจจัยหลัก เช่น 
ปริมาณน้ าฝน หากฝนทิ้ ง ช่วงจะส่งผลท า ให้การ
เจริญเติบโตของล าต้นไม่ดี แตกกอน้อยผลผลิตต่ า 
(สุทัศน์, 2530) รวมถึงปัญหาเรื่องแรงงานและความ
พร้อมในการจัดเตรียมที่ดิน เนื่องจากการปลูกข้าวไร่บน
พื้นที่สูงจะจึงไม่สามารถใช้เครื่องมือหนักในการท างาน 
จัดการหญ้าได้ทัน หากครัวเรือนใดที่มีแรงงานไม่
เพียงพอจะส่งผลให้หญ้าขึ้นรกในไร่ แย่งสารอาหารจาก
ข้าว ท าให้ข้าวไม่เจริญเติบโตซึ่งปัจจัยข้างต้นล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อการผลิตข้าวเพื่อการบริโภค จากปัญหา
ดังกล่าวจึงน าไปสู่กระบวนการแสวงหาแนวทางในการ
พึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนใน
ชุมชน เพื่อท าให้ชุมชนมีข้าวกินตลอดปี อันเป็นที่มาของ
การจัดตั้งธนาคารข้าวของชุมชนบ้านป่าแป๋ อ าเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อนสอน และชุมชนบ้านหนองเต่า 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ
ของการศึกษาครั้งน้ี 

ชุมชนบ้านป่าแป๋มีประชากรเป็นชาวเขาเผ่า
ลั๊วะ พื้นที่มีลักษณะเป็นหุบเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบ
ระหว่างหุบเขาเพียงเล็กน้อย มีประชากร 87 หลังคา
เรือน 464 คน ที่ตั้งของชุมชนอยู่เชิงเขาสองฟากฝั่ง
แม่น้ าอมลาน การปลูกข้าวเป็นเขตไร่หมุนเวียน ซึ่ง

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่แล้ว ชาวบ้านจะปล่อยทิ้งร้างให้
ป่ากลับสู่ธรรมชาติ เป็นระยะเวลา 9 รอบของฤดูกาล
เก็บเกี่ยว จึงย้อนกลับมาท าในพื้นที่เดิมซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนเขต 3. 2531:62 อ้างใน พัฒพล 
2536) โดยธนาคารข้าวของชุมชนบ้านป่าแป๋ เป็น
ธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย ยุ้งข้าวตั้งอยู่บน
พื้นที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ธนาคารข้าวแห่งชาติในประเทศไทย 
ณ บ้านป่าแป๋ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

ธนาคารข้าวชุมชนบ้านป่าแป๋มีจุดเริ่มต้นจาก
นักวิจัยสองท่าน คือ Dr. Peter Kunstadter และ ดร. 
ส ง่า  สรรพศรี  ที่ เ ข้า ไปท าวิจัย เกี่ ยวกับการท าไร่
หมุนเวียนของลั๊วะและกะเหรี่ยงซึ่งเป็นเหตุให้ป่าไม้ถูก
ท าลายในพื้นที่บ้านป่าแป๋ นักวิจัยทั้งสองได้สังเกตว่า
ชุมชนป่าแป๋ท านาขั้นบันไดกับปลูกข้าวไร่ผสมกัน และ
ตามธรรมดาชาวบ้านจะมีข้าวรับประทาน แต่บางปีมี
เหตุ เช่น หนรูบกวน หรือฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลท า
ให้บางคนต้องกู้เงินซื้อข้าว โดยเงินนั้นต้องออกไปกู้ใน
เมือง แล้วซื้อข้าวแบกกลับบ้าน ข้อเสียก็คือดอกเบี้ยแพง
มาก ถึงร้อยละ 50 ต่อ 3-4 เดือน เป็นเหตุให้เกิดเรื่อง
ชนิดเดียวกับดินพอกหางหมู ด้วยเหตุนี้นักวิจัยทั้งสองจึง
ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีรับสั่งให้
เอาข้าวไปให้เขายืมแทนและธนาคารข้าวแห่งแรกก็
บังเกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2513 ท่ีป่าแป๋ อ าเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เงินพระราชทาน 
20,000 บาท โดยธนาคารข้าวด าเนินการโดยหลักการที่
พระราชทานเอาไว้ คือช่วยเขาให้ช่วยตัวเอง (ภีศเดช, 
2551) 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

416

3 
 

ชุมชนบ้านหนองเต่ามีประชากรเป็นชนเผ่าปา
เกอญอ มีพื้นท่ีตั้งอยู่ในอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มี
พื้นที่หมู่บ้านกว่า 8,000 ไร่ (จิตวิญญาณป่า, 2552) ถูก
จัดสรรเป็นพื้นที่ส าหรับท ากินประมาณ 500 ไร่ ป่าใช้
สอย 3,500 ไร่ และป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าอีก 
4,000 ไร่ โดยเมื่อย้อนกลับไปประมาณก่อนปี พ.ศ. 
2511 ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเต่าประสบกับปัญหา
ข้าวไม่พอกิน ทั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการเป็นหนี้ข้าว
สะสมโดยในขณะนั้นมีชาวจีนฮ่อ เข้ามาในหมู่บ้านและ
เสนอให้ “ยืมข้าว” เพื่อน ามาบริโภค ส่งผลให้ชาวบ้าน
ให้ความส าคัญกับการปลูกข้าวน้อยลงเพราะคิดว่า “ไม่
ปลูกข้าวก็ไปยืมข้าวมากินได้” แต่ในการยืมต้องคืน
ดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยมีจ านวนข้าวคืนสูง ประกอบกับช่วง
ดังกล่าวรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย 
ส่งผลให้เกิดภาวะติดยาเสพติดของผู้ชายในหมู่บ้าน ซึ่ง
ถือเป็นก าลังหลักในการท างาน เพาะปลูก แต่เมื่อติดฝิ่น 
หน้าที่ของการรับผิดชอบดูแลการเพาะปลูกจึงตกเป็น
หน้าที่ของผู้หญิง ด้วยก าลังและจัดการดูแลไม่ไหว จึง
ส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่พอกิน จากสาเหตุข้างต้น 
ประกอบกับวิถีของชาวปาเกอญอที่ถือว่า “ข้าว” เป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด ส าคัญยิ่งกว่า “เงิน” และความเช่ือ แนวคิด
จากบรรพบุรุษที่ว่า “หากเรามีข้าวกินแล้วยังมีคนที่ยัง
ขาดแคลนอยู่ถ้าผีปู่ย่ารู้ผีปู่ย่าจะร้องไห้” ท าให้ชาวบ้าน
รวมกลุ่มกัน โดยมีนายจอนิ โอ่เดเชา เป็นผู้ริเริ่ม (สุวิชา
นนท์, 2552) การรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ข้าวไม่พอกิน 
ซึ่งมีประมาณ 70 เปอร์เซนต์ของชุมชน เพื่อพูดคุยถึง
แนวทางในการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการท า “หน้าหมู่” 
คือการน าข้าวที่มีอยู่มารวมกันเป็นกองกลาง และรวม
กับข้าวที่ได้รับบริจาคจากครอบครัวที่มีข้าวเพียงพอ
ส าหรับการบริโภคแล้ว แต่ต้องการเป็นสมาชิกเพื่อ
ช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารข้าว
ชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ธนาคารขา้ว 
มีหลักการเพื่อส่งเสริมประชาชนให้ส านึกในการรวมกลุ่ม
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ผู้มี
ฐานะดีได้มีส่วนร่วมช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ยากจน 
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากจน โดยการให้เปล่า แลก

แรงงานให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย และให้กู้แบบคิด
ดอกเบี้ย น าข้าวไปบริโภคและท าพันธุ์ในฤดูท านา เพื่อ
ช่วย เหลือลดหนี้ สิ นของชาวนาชาวไร่ที่ มี อยู่ กั บ
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล และเป็นการด าเนินการโดย
ไม่แสวงหาผลก าไรและไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ 
(สุเมธ, 2531) ซึ่งการด าเนินงานจะความส าเร็จได้จัก
ต้องมีปัจจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารงานธนาคารข้าวที่
เกี่ยวข้องกัน คือ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านนักพัฒนา 
(พัฒพล, 2536) ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของธนาคารข้าว คือ การเรียนรู้แบบมีส่วรร่วม โดยการ
มีส่วนร่วมเป็นหัวใจขององค์การชุมชน และเป็นตัวแปร
ส าคัญประการหนึ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองของชาวบ้าน เพราะการมีส่วนร่วมจะ
เป็นหลักประกันได้ว่าเป็นความต้องการที่แท้จริงของคน
ในชุมชน และมั่นใจได้ว่าผู้ เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มอย่างยุติธรรมและเสมอภาคกัน 
(เทียบ, 2541) 

 

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาชุมชน
ต้นแบบที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธนาคาร
ข้าว สามารถบริหารจัดการธนาคารข้าวให้มีข้าวพอกิน
ทุกครัวเรือน และประสบความส าเร็จในการบริหาร
จัดการธนาคารข้าวอย่างยั่งยืน ท าการศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการพัฒนาธนาคารข้าว รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้านการบริหาร
จัดการธนาคารข้าวของชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานส าหรับชุมชนท่ียังคงประสบปัญหา
ข้าวไม่เพียงต่อต่อการบริโภคเพื่อลดการพึ่งพาจากปัจจัย
ภายนอกสืบไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของชุมชน

ต้นแบบท่ีประสบผลส าเรจ็ในการพัฒนาธนาคารข้าว 
2. ศึกษาปัญหา อุปสรรคและการแกไ้ขปัญหา

ด้านการบริหารจดัการธนาคารข้าวของชุมชนต้นแบบ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

รายละเอียดวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นตอนการศึกษา 

การวิจัยครั้ งนี้มุ่ ง เน้นเพื่อศึกษาปัจจัยและ
เงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการบริหารจัดการธนาคารข้าว โดยมีขั้นตอนการ
ศึกษาวิจัย ดังนี ้

1)  ศึกษาบริบทของชุมชนต้นแบบ ด้านปัญหาข้าว
ไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี ลักษณะการปลูกข้าว 
วิถีชีวิตของประชากรในชุมชน โดยวิธีการระดมกลุ่มย่อย
ในพื้นที่ โดยใช้เส้นทางประวัติศาสตร์ ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการธนาคารข้าว 

2)  ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดีด้าน วิธีการสัมภาษณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน
รายครอบครัว ประเด็นองค์กรชุมชน แผนงานกิจกรรม 
โดยมีชุมชนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการธนาคารข้าว  

3)  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ
ธนาคารข้าว โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ น าชุมชน และ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหา
และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับผู้น าชุมชน
ซึ่งเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการธนาคารข้าว 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง รวมจ านวน 13 คน แบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มตัวอย่างจากชุมชนบ้านป่าแป๋ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารข้าว สมาชิก
ธนาคาร และผู้น าชุมชน จ านวน 12 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างจากชุมชนบ้านหนองเต่า จ านวน 
1 คน คือนายจอนิ โอ่โดเชา ซึ่งเป็นผู้น าชุมชน เป็นผู้
ริเริ่มโครงการและเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงาน
ธนาคารข้าว 
3. เคร่ืองมือวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือวิจัยเป็นการสนทนากลุ่ม
ย่อย การสมัภาษณ์เชิงลึกในประเด็นค าถามเรื่องปัจจัย

เงื่อนไขความส าเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารจดัการธนาคารข้าว 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงบรรยายพรรณา (Content analysis)  
 

ผลการศึกษา 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบที่
ประสบผลส าเร็จด้านการบริหารจัดการธนาคารข้าว 

จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ชุมชนต้นแบบสามารถ
ด าเนินกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ท า
ให้ประสบความส าเร็จจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ แบ่ง
ออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ  

1) ปัจจัยภายใน การทบทวนตนเองของชุมชนท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย ตระหนักถึงประเด็นปัญหา
ในชุมชนเป็นปัญหาร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนสรุปบทเรียน
ในชุมชนเพื่อหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ทุนทาง
สังคม ศักยภาพชุมชน วิถีวัฒนธรรมน าสู่การแก้ไข
ปัญหาชุมชน 

2) ปั จ จั ย เ ส ริ ม  ก า ร มี วิ ถี วั ฒน ธ ร ร ม ค ว า ม
หลากหลายทางพันธุกรรมและวิถีชุมชนการใช้ประโยชน์
จากป่าและทรัพยากรธรรมชาติ มีความเช่ือและสืบทอด
ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น มีการทบทวนการท างานเพื่อ
พัฒนาแผนงานร่วมกันอยู่เสมอ 

3) ปัจจัยภายนอก นโยบายและแผนงานของ
หน่วยงาน กระทรวง กรมของรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและการขยายผลภายใน
ชุมชน และขยายผลพื้นทีในเขตปกครองและระบบภูมิ
นิเวศน์เดียวกัน เช่น ความรู้และเทคโนโลยี เครื่องมือ 

ทุน บุคลากรที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขยายผลได้อย่างรวดเร็ว 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

418

5 
 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จของธนาคารข้าวใน
ชุมชนต้นแบบ 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชนต้นแบบทั้ง
ชุมชนบ้านป่าแป๋ และชุมชนบ้านหนองเต่า พบว่าหัวใจ
ส าคัญความส าเร็จของธนาคารข้าว คือ ใช้วิถีชุมชนเข้ามา
มี ส่ วนร่ วม การ เคารพกติ กาของคนในชุมชน  มี
คณะกรรมการด าเนินงานมีความเข้มแขง็ มีอุดมการณ์เพื่อ
ส่วนรวม และมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถสรุปปัจจัย
เง่ือนไขความส าเร็จในด้านการจัดการธนาคารข้าว ได้
ดังต่อไปนี ้

1) ปัจจัยด้านชุมชน โดยคนในชุมชนตระหนักถึง
ปัญหา มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงมี
น้ าใจแบ่งปัน ซึ่งจะเห็นได้จากการบริจาคข้าวเข้ายุ้งฉางใน
คนที่มีข้าวบริโภค เพื่อช่วยเหลือนอื่นๆในชุมชน คนใน
ชุมชนหันหน้าเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 

2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คนใน
ชุมชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในทุกกรณีของการด าเนินงาน 
โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน การ
ก าหนดสถานที่ที่ใช้เป็นยุ้งฉางเก็บข้าวของธนาคาร การ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารข้าว ร่วมสร้างกฎ กติกา
ในการยืม – คืนข้าว และร่วมปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด 

3) ปัจจัยด้านผู้น า โดยทั้งสองชุมชนต้นแบบมี
คณะกรรมการด าเนินงานที่ ได้มาจากการเลือก ลง
ประชามติของคนในชุมชน ซึ่งส่วนมากจะเป็นบุคคทีเป็น
ผู้น าชุมชน หรือเป็นบุคคลที่คนในชุนให้ความเคารพนับถือ
ทั้งนี้คณะกรรมการต้องเป็นคนที่มีใจอาสาท างานเพื่อ
ส่วนรวม โดยจะมีบทบาทหน้าที่ คือ จัดสรรข้าวให้สมาชิก
ยืม และติดตามทวงถามเมื่อถึงก าหนดคืนข้าว ตรวจดู
คุณภาพข้าวพร้อมกับคัดเลือก แยกพันธ์ข้าว และประชุม 
พิจารณาข้อปัญหาส าหรับคนที่ไม่มีข้าวจ่ายคืน รวมทั้ง
ประชุม พิจารณาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

 

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ปญัหาด้านการบริหาร
จัดการธนาคารข้าว 

จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ซึ่ ง เ ป็ น
คณะกรรมการด าเนินงานธนาคารข้าว สมาชิกธนาคารข้าว 
และผู้น าชุมชนของชุมชนต้นแบบ พบว่าการด าเนิน

กิจกรรมของธนาคารในชุมชนทั้งสอง มีข้อปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน สามารถแยก
ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) การยืม – คืนข้าว 
สมาชิกบางส่วนยืมข้าวแล้วไม่คืน ซึ่งในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน
ธนาคารข้าวที่จะต้องประชุมหาทางแก้ไข โดยจะ
สอบถามข้อขัด ข้อง ท่ี ไม่สามารถคืนข้ าวได้  หาก
ข้อขัดข้องดังกล่าวเกิดจากผลผลิตน้อยหรือ ผู้ยืมไม่มี
ก าลังพอในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต คณะกรรมการ
จะมีมติให้พักช าระหนี้ได้ หรือสามารถผ่อนผันการช าระ
หนี้ข้าวได้และยังสามารถยืมข้าวเพิ่มได้หรือบางครั้งมีมติ
แบบให้เปล่า แต่หากสาเหตุที่ยืมข้าวแล้วไม่คืน เกิดจาก
สาเหตุอื่น เช่น ขี้เกียจไม่ท านา คณะกรรมการจะมีมติไม่
ให้ยืมข้าวเพิ่ม และจะใช้พลังชุมชนกดดันเพื่อทวงถาม
หนี้ข้าว 

ในกรณีที่มีการคืนข้าว พบว่าข้าวบางส่วนที่น ามา
คืนไม่ได้คุณภาพ บางครั้งอาจมีเมล็ดลีบ ข้าวขึ้นมอด 
เป็นข้าวเก่าปะปนมา ทั้งนี้คณะกรรมการจะรับข้าวไว้
ทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงคุณภาพข้าว แต่จะคัดเลือกเมล็ด
เพื่อน ามาใช้เป็นพันธ์ข้าว ในส่วนที่เหลือหรือส่วนที่ไม่ได้
คุณภาพจะน าไปเก็บเข้ากองกลางเป็นทุนในการให้ยืม
ข้าวเพื่อการบริโภคต่อไป 

2) สถานที่ต้ังของธนาคารข้าว 
 ในส่วนของชุมชนบ้านป่าแป๋ ยุ้งข้าวอยู่บริเวณ
กลางหมู่บ้าน ไม่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงไม่มี
ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้ง แต่ในส่วนของชุมชนบ้านหนอง
เต่าเมื่อเริ่มการจัดตั้งธนาคารข้าว ได้มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนถึงเรื่องสถานที่ตั้ง พบว่าคนใน
หมู่บ้านไม่ยอมให้ใช้ที่ดินของตนเป็นที่ตั้งของยุ้งข้าว 
และได้ตกลงร่วมกันว่าจะใช้พื้นที่ว่างเปล่าซึ่งห่างออกไป
จากหมู่บ้านเป็นที่ตั้ง แต่ต่อมามีเหตุการณ์ข้าวในยุ้งถูก
ขโมย นายจอนิ โอ่โดเชา ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนในขณะนั้นจึง
สละพื้นที่บางส่วนของตนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านให้เป็นที่ตั้ง
ของยุ้งข้าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

419

6 
 

ธนาคารข้าวของชมุชนต้นแบบทีด่ าเนินงานเพ่ือความ
ยั่งยืน 

ส าหรับชุมชนบ้านป่าแป๋ เมื่อเริ่มต้นในการจัดตั้ง
ธนาคาร ชุมชนบ้านป่าแป๋ได้รับเงินพระราชทานให้เป็น
ทุนในการซื้อข้าวแจกจ่ายให้ยืม และส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็น
ทุนในการซื้อข้าวเข้าสู่ธนาคาร เมื่อมีการคืนข้าวในปี
ถัดไป ข้าวในธนาคารจึงมีเพิ่มขึ้น สามารถน าข้าวส่วน
หนึ่งแปรรูปเป็นข้าวกล้องไปขายในเมือง และน าเงินมา
เป็นกองทุนไว้เพื่อการบริหารงานธนาคาร นอกจากนั้น
ยังมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์สายพันธ์ข้าว
พื้นเมือง โดยน าเมล็ดข้าวมาคัดแยกพันธ ์จัดท าเป็นศูนย์
การเรียนรู้ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 เมลด็พันธ์ุข้าวพื้นบ้านของชุมชนป่าแป๋ 
 
กรณีชุมชนบ้านหนองเต่า คณะกรรมการในชุมชน

เสนอแนวทางจากการพูดคุยกันถึงการ “ท านาหน้าหมู่” 
หรือการท างานร่วมโดยรวมพื้นที่ท านาของแต่ละ
ครอบครัว และมาวางแผนช่วยกันท านาโดยรวมแรงงาน
ในชุมชนไปท านาในแต่ละแปลงและร่วมกันดูแล เพื่อลด
ปัญหาการท านาที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรท าให้ได้ผล
ผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชน โดย
ผลผลิตที่ได้ส่วนหน่ึงกระจายคืนกับเจ้าของพื้นที่และอีก
ส่วนหนึ่งน าเข้าสมทบในธนาคารข้าวเพื่อจัดสรรให้กับ
ครัวเรือนที่ขาดแคลน และเพ่ือการเติบโตของธนาคาร
ข้าวชุมชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการช่วยเหลือแบบให้
เปล่าแก่ผู้ยากจน คนชรา ผู้พิการในชุมชน ซึ่งถือเป็น
การจัดสวัสดิการใครคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของ

ธนาคารข้าวในชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาธนาคาร
ข้าวพบว่า การจัดตั้งธนาคารข้าวจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาข้าวไม่พอรับประทานของชุมชนที่อยู่ห่างไกลจาก
ตัวเมือง ซึ่งในการแก้ปัญหาของคนที่ข้าวไม่พอกินนั้น
แตกต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละครัวเรือน 
เช่น การยืมเพื่อนบ้าน การกู้ยืมแบบมีดอกเบี้ย หาก
ครอบครัวที่มีเงินก็จะใช้วิธีการซื้อข้าวมากิน แต่วิธีการ
เหล่านี้ไม่สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
ซึ่งชุมชนต้นแบบทั้ง 2 ชุมชนนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันท้ัง
ปัญหา การด าเนินงาน มาตรการกฎระเบียบ และการ
ขยายผลสู่หมู่บ้านข้างเคียง โดยมีปัจจัยและเง่ือนไขที่
เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จของธนาคารข้าว ได้แก่ 

1) การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน เคารพกฎ
กติกา ไม่โกง 

2) มีการบริหารจัดการที่ดี  มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานท่ีมีความเข้มแข็ง มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม 

3) การสร้างกติกาต้องมีความชัดเจน และได้รับ
การเห็นชอบจากสมาชิกของธนาคารข้าว 

4) ใช้วิถีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม คนในชุมชนมี
ความคิดการแก้ปัญหาข้าวไม่พอกิน ไปในทางเดียวกัน 
คือ การท าให้ทุกคนมีข้าวกิน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา หลักการและปัญหา
ของการด าเนินกิจกรรมธนาคารข้าว ของ  พัฒพล ฉาย
บุญครอง (2536) ซึ่งสรุปได้ว่า การด าเนินงานของ
ธนาคารข้าวของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นมีลักษณะเป็น
กระบวนการฝึกอบรมคนในการที่จะพัฒนาตนเองและ
สังคม โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการบรรเทาความ
ทุกข์ยาก และความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น เป็น
กระบวนการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความเห็น
อกเห็นใจกันในหมู่ประชาชน และนอกจากนี้ยังมี
ลักษณะเป็นการด าเนินงานเชิงสวัสดิการทางสังคม 
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการโอนรายได้จากคนที่มี
ฐานะดีหรือคนรวยไปยังคนจนที่สามารถกู้ยืมไปบริโภค
หรือท าพันธุ์ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราซึ่ง
จะต้องเสียให้แก่พ่อค้าคนกลางเป็นอันมาก จึงสามารถ
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ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นได้ ปัจจัยที่
มีบทบาทและอิทธิพลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมธนาคารข้าว ก็คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ธนาคารข้าว ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์และการบริจาค
ข้าวสนับสนุนธนาคารข้าว ซึ่งการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ในกิจกรรมดังกล่าว ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดเห็นต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของธนาคารข้าว ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์
แนวคิดของนายจอนิ โอ่โดเชา เรื่องความส าเร็จการ
จัดตั้งธนาคารข้าว และหลักปฏิบัติของกรรมการธนาคาร
ว่าหัวใจส าคัญ ที่ว่า “การบริหารจัดการที่ดีและต้องมี
อุดมการณ์เพื่อส่วนรวม การด าเนินงานจึงจะบรรลุไปได้ 
ซ่ึงกรรมการบริหารงานธนาคารข้าวบ้านหนองเต่า มี
หน้าที่ติดตามทวงคืนข้าวเข้าธนาคาร ดูคุณภาพข้าว
พร้อมกับคัดเลือก แยกพันธ์ข้าว ทั้งนี้ ชุมชนต้องให้
ความร่วมมือ ลดความเห็นแก่ตัว ไม่โกง เคารพกติกาที่
ตั้งขึ้น จึงจะท าให้การบริหารจัดการส าเร็จไปได้” (พิม
ประไพ และคณะ, 2557) ดังนั้นการพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงต้องเกิดจากการร่วมมือกันของคนใน
ชุมชน ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งต้องผ่านผู้น า
ชุมชนเป็นผู้ชักชวนและขยายแนวคิด จากนั้นจึงน าสู่
กระบวนการทบทวนตนเอง ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ
มาจากอะไร และต้นทุนภายในชุมชนมีอะไรบ้าง น าสู่
กระบวนการท างาน การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ระดม
ความคิดเห็น/สรุปปัญหาเพ่ือก าหนดทิศทางการท างาน
ก าหนดแผนงานชุมชน การสร้างกฎระเบียบ การเปิด
โอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม จากนั้นน าสู่การ
ขยายผลสู่ชุมชนข้างเคียง 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของ

ธนาคารข้าว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนอื่นที่
ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวส าหรับการบริโภค และ
ต้องการจัดตั้งธนาคารข้าว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
โดยประสบความส าเร็จและอย่างยั่งยืนดังเช่นชุมชน
ต้นแบบ ควรมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) ชุมชนควรมีเวทีทบทวนและสรุปบทเรียนการ
บริหารจัดการธนาคารข้าวชุมชน เพื่อปรับแผนงาน 
กฎระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ 
โดยให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความ
คิดเห็นแทนการท างานผ่านผู้น าหรือเฉพาะสมาชิก 
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายและกลุ่มคนที่ยังไม่
เป็นสมาชิกได้เข้ามาเรียนรู้แนวทางการท างาน เกิด
ความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้คนที่ยังไม่เป็นสมาชิก
ได้มีการเตรียมการเข้ามาเป็นสมาชิกในโอกาสต่อไป 
น าไปสู่การที่ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในธนาคารข้าว
ชุมชน  

2) ด้านการพัฒนาระเบียบการบริหารธนาคาร
ข้าวชุมชนควรน าประเด็น “ท าให้ทุกคนมีข้าวกิน” เข้า
ไปเป็นยุทธศาสตร์หลักในการใช้วิเคราะห์และก าหนด
เป้าหมายควบคู่กับการก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการธนาคารข้าว เพื่อให้ธนาคารข้าวชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาท าคนทุกคนในชุมชนมีข้าวเพียงพอในการ
บริโภค 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
เพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ควรมีการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่สอดคล้องกับภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของชุมชนเพื่อจัดท าฐานข้อมูลพันธุ์ข้าว
ทั้งหมดที่ปลูกในชุมชน เพื่อเป็นคู่มือให้ชุมชนน าไปเป็น
ส่วนหน่ึงในการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตให้กับชุมชนให้ได้มากข้ึนเพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสรมิ
ให้ปัญหาข้าวไม่พอกินในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

โดยความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของ
คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

421

8 
 

เอกสารอ้างอิง 
กิ่งแก้ว อ่ินหว่าง. 2530. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับระดับผลส าเร็จการด าเนินงาน
ธนาคารข้าว. กรุงเทพฯ : กองการวิจัยและ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย. 

เทียบ เหล่าสุวรรณ.2541. กรศึกษาลักษณะ
องค์ประกอบของการจัดการธรุกิจขององค์กร
ชุมชนในชนบทที่สามารถพึ่งตนเองได้ในธุรกิจ 
ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์ท่านางแนวจ ากัด ต.
ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น. 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคาะห์ศาสตรม์หาบัณฑิต. 
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

พัฒพล ฉายบุญครอง. 2536. ลักษณะการมีส่วนร่วม
ความรู้และความคิดเห็นของชาวบา้นต่อธนาคาร
ข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑติ. สาขาไทยคดีศกึษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม. 

พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล และคณะ. 2557. การศึกษา
ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จของชุมชนต้นแบบ
ที่ประสบผลส าเร็จด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่น 
และการพัฒนาธนาคารข้าว. สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน). เชียงใหม่. 

ภีรเดช รัชนี. หม่อมเจ้า. 2551. พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
กรุงเทพฯ : Allied Printers, a division of 
The Post Publishing Public Company 
Limited. 

ภูมิปัญญาผูสู้งอายุ. 2551. นายจอนิ โอ่โดเชา. ค้นเมื่อ 2 
กรกฎาคม 2557, จาก 
http://202.143.165.166/ageing/index.php?nam
e=knowledge1&file=readknowledge&id=25 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง. องค์การมหาชน. ม.ป.พ. 
ข้อมูลพื้นฐาน โครงการขยายผลโครงการหลวง
แม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. ค้นเมื่อ 
20 พฤศจิกายน 2557, จาก 
http://www.hrdi.or.th/hrdi2/dmdocumen
ts/artical/areaextend/maesong.pdf 

สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. 2530. ข้าวไร่. คู่มือเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตร. แผนงานการฝกึอบรมและ
พัฒนาวิชาการเกษตรทีสู่ง คณะเกษตรศาสตร์. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. 2531. เรื่องที่ 9 การพัฒนาปัจจัยการ
ผลิต. ธนาคารข้าว. สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ 12. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2557, จาก 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/boo
k/book.php?book=12&chap=9&page=t12
-9-infodetail03.html 

สุวิชานนท์ รัตนพิมล. 2552. สวนของคนขี้เกียจ 
โรงเรียนไมม่ีหลังคา. ส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ. นนทบุรี. 

อาคม กาญจนประโชติ. 2531. ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลผลิต
ข้าวไร่ในไร่เกษตรกรภายใตส้ภาพการปลูกบนที่
สูง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์). สาขา
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

422

การพัฒนากลยุทธการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กรณีศึกษาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
The Strategy Development of Participation in Schools' Administration : A Case Study of 

an Evaluation of Schools under Basic Education Commission Concerning the 
Readiness of Education Management Preparing for Entering  

the ASEAN Community 
ด ำรัสวิทย์ ปทุมมำศ (Damruswit Patummas)* กำนต์ อัมพำนนท์ (Kant Ampanon)** 

 
บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง 
และขนำดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  โดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบ
ผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้แบบสอบถำมในกำรรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงในเชิง
ปริมำณ ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 286 
คน โดยสุ่มแบบง่ำยจำกประชำกร 1,021 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที ส่วนผู้ให้ข้อมูล
ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยสุ่มมำแบบเจำะจง จ ำนวน 45 คน วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจำกเนื้อหำที่
ได้จำกกำรสัมภำษณ์  ผลกำรวิจัยควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำตำมกำรประเมินแบบ CIPP Model พบว่ำ ด้ำน
บริบท ได้แก่ ควำมพร้อมเกี่ยวกับสภำพท่ัวไป ท่ีตั้งของโรงเรียน สภำพควำมร่วมมือ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้ง 3 โรงเรียน 
มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำกจำกสถำนศึกษำสังกัด
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย ระบบกำรบริหำรงำนที่แตกต่ำงกัน   ด้ำนปัจจัย
เบื้องต้น ได้แก่ ควำมพร้อมของครูผู้สอน ผู้บริหำร อำคำรสถำนท่ี หลักสูตร สื่อและอุปกรณ์กำรเรียนรู้ และงบประมำณ ทั้ง 3 
โรงเรียน มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำกจำกสถำนศึกษำ
สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย และสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกัน  ด้ำน
กระบวนกำร ได้แก่ ควำมพร้อมของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บรรยำกำศกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำร กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้ง 3 โรงเรียน มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำก
จำกระหว่ำงสถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
งบประมำณ ท่ีแตกต่ำงกัน และด้ำนผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียนตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ และควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ ควำมสัมพันธ์กับชุมชน ทั้ง 3 โรงเรียน มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำเป็นควำม
แตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำกจำกระหว่ำงสถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้ง 3 โรงเรียน มีกำร
ก ำหนดนโยบำย และรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน  
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

423

ABSTRACT 
 This study aimed to evaluate the readiness of education management of big size, medium size, 
and small size schools under basic education commission preparing for entering the ASEAN community. 
The research employed a mixed-method design. Questionnaires were applied to the samples in order to 
collect the quantitative data. The 286 samples were randomly selected from 1,021 research population 
by using a simple random sampling. These samples included school’s directors, school boards, teachers, 
and students in Phetchabun. The statistics used were means, standard deviation, and t-test. Regarding the 
qualitative data, the researcher used a purposive sampling method to get 45 participants for an in-depth 
interview. After that, the qualitative data was analyzed through the emerging contents. The findings of the 
study concerning the readiness in education management according to the CIPP Model revealed that the 
school contexts i.e., the readiness of general school condition, school location, community involvement, 
and local learning sources of the 3 size schools were different both in the overall and in individual 
aspect. However, they were positive difference which might be caused by the difference of school policy 
and the management system among them. In terms of the basic factors i.e., teacher’s readiness, school 
director, school buildings, school curriculum, visual aids and equipments, and budget of the 3 size 
schools, there were difference both in the overall and in individual aspect, but they were positive 
difference which might be the result of the difference of school policy and nature of problems among 
them. Regarding the processes i.e., readiness of learning management, learning contexts, management 
system, and quality assurance of the 3 size schools, there were difference both in the overall and 
individual aspect. Nevertheless, they were positive difference that might be resulted from the difference 
of school policy, management structure, and budget among them. In terms of the output i.e., favorable 
attitudes according to school’s objectives, employee’ satisfaction, and relationship between school and 
community of the 3 size schools, there were difference both in the overall and individual aspect. They 
were, even so, positive difference that might be resulted from the difference of school policy and 
education management among them. 

 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : กลยุทธกำรมีส่วนร่วม  กำรบริหำรสถำนศึกษำ  กำรจัดกำรศึกษำ  กำรประเมิน  ประชำคมอำเซียน 
Key Words : Strategy of Participation, School Administration, Education Management, Evaluation,  
                   ASEAN Community 
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บทน า 
 กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนทำงกำรศึกษำของ
ประเทศไทยนั้นอยู่ในกำรก ำหนดนโยบำยและกลยุทธโดย
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งกระทรวงศึกษำได้ก ำหนด      
กลยุทธกำรมีส่วนร่วมกำรบรหิำรสถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ กลยุทธที่ 1 
กำรส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำกับ
อำเซียน กลยุทธที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
เปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ กลยุทธที่ 3 กำรจัดกำรศึกษำให้
มีควำมเป็นสำกล และกลยุทธที่ 4 กำรสนับสนุนกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ (กระทรวงศึกษำธิกำร , 2557: 30)  จำก     
กลยุทธดังกล่ำวส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่ว
ประเทศต้องยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติในก ำกับ ดูแลให้
สถำนศึกษำในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบด ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรตั้ งไว้ โดย
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำก ำหนดนโยบำยจุดเน้นที่  
กำรส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำกับ
อำเซียน ตั้งแต่ปี 2557-2566 โดยก ำหนดแนวทำงของ  
กลยุทธไว้ ดังนี้ 1) กลยุทธกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำก่อนกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 2) กลยุทธกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรวำงแผนและ
กำรด ำ เนิ น งำนควำมพร้ อม ในกำรจั ดกำรศึ กษำ             
3) กลยุทธกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรประเมินควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ และ 4) กลยุทธกำรมีส่วนร่วมในด้ำน
กำรพัฒนำและปรับปรุงควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ธีระ รุญเจริญ, 
2556: 13) 
 จำกรำยงำนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำตั้งแต่ปี 2555-2557 
ในกำรน ำกลยุทธกำรมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้ำน ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน พบ
ปัญหำและอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม

ของผู้บริหำรในทำงด้ำนวิชำกำรของครู และบุคลำกร 
ขำดกำรทดสอบด้ำนวิชำกำรระดับสำกลของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่
แตกต่ำงกันระหว่ำงสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง 
และขนำดเล็ก หรือกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำร
พัฒนำกำรศึกษำที่ไม่ชัดเจนไม่สอดคล้องกับชุมชน หรือ
ขำดแนวทำงปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน และขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรพัฒนำสถำนศึกษำในเชิงคุณภำพ เป็นต้น 
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2557 : 12) จำกกำรศึกษำของ
ผู้วิจัยพบว่ำ กำรก ำหนดกลยุทธกำรมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้ำน
นั้น เป็นเพียงกลยุทธในภำพรวมของกำรปฏิบัติงำน แต่
ไม่ได้ก ำหนด/ระบุรำยละเอียดของกลยุทธไว้ในแต่ละด้ำน 
จึงท ำให้กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมีแนวทำงปฏิบัติที่
แตกต่ำงกัน  
 จำกปัญหำที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยได้น ำ
แนวคิดที่เกี่ยวกับกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำ  และ
วรรณกรรมจำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำประกอบ เพื่อเป็น
กำรรวบรวมข้อมูลน ำไปสู่กำรพัฒนำรูปแบบกลยุทธกำร
มีส่วนร่วมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ดังนี ้
  สตัฟเฟิลปีม (Stufflebeam. 1969: 28) ได้
เสนอ CIPP Model เป็นรูปแบบในกำรประเมินหลักสูตร 
โดยเน้นว่ำ กำรประเมินหลักสูตร คือ กระบวนกำรในกำร
หำข้อมูล เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลมำวิเครำะห์ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหำทำงเลือก และวิธีกำรที่ดีขึ้น
กว่ำเดิม โดยพิจำรณำดูว่ำ ควรใช้กำรประเมินแบบใด 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของ
หลักสูตรกำรประเมินที่ใช้ CIPP Model มีกำรพิจำรณำ
ใน 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรประเมินบริบท (Context 
Evaluation: C) 2) ด้ำนกำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น 
(Input Evaluation: I) 3) ด้ำนกำรประเมินกระบวนกำร 
(Process Evaluation: P)  และ 4) ด้ำนกำรประเมินผล
ผลิต (Product Evaluation: P)  
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 ส่วนวรรณกรรมจำกงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 กมล รอดคล้ำย (2537) ได้ศึกษำกำรวิเครำะห์
ระบบกำรจัดกำรประถมศึกษำของหน่วยงำนของรัฐบำล
และเอกชนในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรด ำเนินกำรเพื่อ
พัฒนำระบบกำรจัดกำรประถมศึกษำของหน่วยงำน
รัฐบำลและเอกชนในกรุงเทพมหำนครให้สมบูรณ์ จะต้อง
พิจำรณำปรับปรุงใน 4 ประเด็น ดังนี้ 1) โครงสร้ำงกำร
จัดกำร  2) กำรจัดกำรงำนบุคคล  3) กำรจัดกำร
งบประมำณ และ 4) กำรด ำเนินงำนในระยะแรกโดยกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำจังหวัด เพื่อก ำหนดแนวทำง
และรูปแบบในกำรจัดกำรประถมศึกษำให้เป็นระบบ 
 วัลลภำ โล่ห์สุวรรณ (2537) ได้ศึกษำควำม
ต้องกำรของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกำรรับบริกำรตำม
โครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
โรงเรียนประถมศึกษำสังกัดเทศบำลและเมืองพัทยำ เขต
กำรศึกษำ 1 พบว่ำ ผู้ปกครองน ำบุตรหลำนเข้ำมำรับ
กำรศึกษำ เนื่องจำกโรงเรียนอยู่ใกล้บ้ำน เดินทำงสะดวก
ประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย ส่วนกำรบริกำรที่ผู้ปกครอง
ต้องกำรจำกโรงเรียน คือ กำรแจ้งรำยละเอียดของวิชำ
เลือกต่ำงๆ ให้ทรำบ และจัดกำรแนะแนวแก่เด็กและ
ผู้ปกครองกำรจัดสภำพแวดลอ้มของโรงเรียน กำรอนุญำต
ให้ประชำชนมำใช้สถำนที่ของโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน และด้ำน
มำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งผู้ปกครองต้องกำรใช้เป็นพื้นฐำนใน
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ศรีวิไล บุนยตีรณะ (2531) ได้ศึกษำพัฒนำกำร
ของระบบบริหำรกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 
นโยบำยกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำด้ำน
ควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำยแต่มีปัญหำเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบ่อยครั้งท ำให้กำรจัดกำรศึกษำ
เป็นไปอย่ำงไม่ต่อเนื่อง มีกำรจัดองค์กำรบริหำรกำรศึกษำ
ตำมรูปแบบกำรปกครอง มีองค์กรกลำงคือคณะอนุกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร ท ำหน้ำที่บริหำรงำน
บุคคล แต่บทบำทน้อยมำก กำรจัดงบประมำณค่อนข้ำง
จ ำกดัท ำให้กำรศึกษำยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร ส่วนแนวโน้น

ของระบบบริหำรกำรศึกษำของกรุงเทพ พบว่ำ มีแนวโน้น
จะปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยมีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรในรูปของคณะกรรมกำรมำกขึ้น และ
ส ำนักกำรศึกษำมีบทบำทในกำรบริหำรกำรศึกษำมำกขึ้น
ด้วย 
 สมำน อัศวภูมิ (2537) ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรบริหำรกำรประถมศึกษำระดับจังหวัด ได้เสนอ
รูปแบบบริหำรกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่ก ำกับ
ดูแลและกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัด เป็นหน่วยงำน
สังกัดส่วนกลำง แต่ก ำกับดูแลกำรจัดกำรประถมศึกษำใน
ระบบโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทั้งหมดทุกประเภท ทั้งของ
รัฐและเอกชน ภำยใต้กำรควบคุมก ำกับของคณะกรรมกำร
กำรประถมศึกษำจังหวัด 
 พิณสุดำ สิริธรังศรี (2540) กำรศึกษำวิจัยสภำพ
ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่ำกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ขำดอิสระ  ทั้ งด้ ำนแผนงำน กำรพัฒนำหลักสู ตร 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรบุคลำกรบริหำร
งบประมำณ และกำรเงินยังคงต้องพึ่งพำงบประมำณและ
รำยได้จำกส่วนกลำง รวมทั้งไม่มีอิสระในกำรจัดเก็บ
รำยได้ที่ ชัด เจน มีควำมไม่ เท่ำเทียมกับกำรจัดสรร
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำระหว่ำงส่วนกลำงและส่วน
ท้องถิ่น กำรจัดกำรศึกษำยังขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ไม่มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ ของ
ท้องถิ่นเป็นกำรเฉพำะ กำรบริหำรและกำรจัดสินใจขึ้นอยู่
กับคณะกรรมกำรกำรบริหำรของท้องถิ่นเกิดช่องว่ำง
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ
ประชำชน ทั้งที่ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำกท่ีสุด 
  จำกเหตุผล แนวคิด และวรรณกรรมของงำนวิจัย
ที่เกี่ยวข้องที่กล่ำวมำนี้ ประกอบกับในปี 2559 นโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องให้ สถำนศึกษำเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน สถำนศึกษำจึงจ ำเป็นต้องมีกลยุทธที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อขับเคลื่อนพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน  และเป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ
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กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และงำนวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
งำนวิจัยเรื่องกำรพัฒนำกลยุทธกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำร
สถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่ง
ผลของงำนวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้บริหำรได้น ำข้อมูลมำเตรียม
ควำมพร้อมในกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำก่อนกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถำนศึกษำ เป็นไปตำมนโยบำยกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 
อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่จะน ำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในก ำหนดนโยบำย  และวำงแผนกล
ยุทธกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่ อ ก ำรประ เ มิ นค วำมพร้ อม ในกำรจั ด
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในสังกัดคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1. กำรวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก ำหนดขอบเขตใน
กำรประเมิน 4 ด้ำนตำมแบบ CIPP Model คือ  
   1.1 ด้ำนบริบท ได้แก่ ควำมพร้อม
เกี่ยวกับสภำพท่ัวไป และนโยบำยของโรงเรียน  
   1.2 ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ควำม
พร้อมของครูผู้สอน สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งกำรเรียนรู้ และ
งบประมำณ 
   1.3 ด้ำนกระบวนกำร ได้แก่ ควำมพร้อม
ของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล 
และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  
   1.4 ด้ำนผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผู้เรียนตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและพื้นท่ี  
  ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี คือ  

   สถำนศึกษำในสั ง กัดคณะกรรมกำ ร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 
สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก  
 

3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถำนศึกษำในสังกัด
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำ
สู่ประชำคมอำเซียน 
  3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ ของสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และ
ขนำดเล็ก 
 
วิธีการวิจัย 
 1. กำรก ำหนดประชำกร และกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำง 
  1.1 ประชำกร 
   ประชำกรที่ ใ ช้ในกำรศึกษำครั้ งนี้ 
จ ำนวน  1 ,021  คน ประกอบด้ วย  ผู้ บ ริ ห ำร และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และนักเรียน ของ
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้น
พื้ น ฐำน ในจั งหวั ด เพชรบู รณ์  ซึ่ งผู้ วิ จั ยคั ด เ ลื อก
สถำนศึกษำโดยกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีจับฉลำก 
  1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
    ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน และนักเรียน ในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งผู้วิจัยก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้
ตำรำง Taro Yamane ที่ระดับควำมเช่ือมั่นในกำรเลือก 
95% จำกจ ำนวน 1,021 คน ได้กลุ่มตัวอย่ำงในกำรตอบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 286 คน ได้แก่ จ ำนวนผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 30 คน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 30 คน 
ครูผู้สอน 50 คน และนักเรียน 176 คน และกลุ่มตัวอย่ำง
ในกำรสัมภำษณ์โดยกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) โดยวิธีจับฉลำกจ ำนวน จ ำนวน 45 คน 
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 2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด 
ได้แก่ 
    2.1.1 แบบสอบถำม ประกอบด้วย 
     ฉบับที่ 1 ส ำหรับผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ ส ำหรับครูผู้สอน ส่วน       
ฉบับที่ 2 ส ำหรับนักเรียน มีลักษณะเป็นมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) สร้ำงตำมแนวของลิเคิร์ท 
(Likert) โดยเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพร้อมในกำร
จัดกำรศึกษำ 4 ด้ำนตำมแบบ CIPP Model              
    2.1.2 กำรสัมภำษณ์ เป็นกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน 
และนักเรียน ประกอบด้วย 4 ด้ำนตำมแบบ CIPP Model 
ได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น ด้ำนกระบวนกำร 
ด้ำนผลผลิต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด ำเนินวิเครำะห์ 
ดังนี ้
  3.1 วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
    3.1.1 หำคะแนนเฉลี่ย และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน รำยด้ำน และรำยข้อ แล้วน ำค่ำเฉลี่ย
ที่ได้มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด. 2545: 
103) ดังนี ้
 ค่ำเฉลี่ย 4.51–5.00 หมำยถึง ระดับมำกท่ีสุด  
 ค่ำเฉลี่ย 3.51–4.50 หมำยถึง ระดับมำก  
 ค่ำเฉลี่ย 2.51–3.50 หมำยถึง ระดับปำนกลำง  
 ค่ำเฉลี่ย 1.51–2.50 หมำยถึง ระดับน้อย  
 ค่ำเฉลี่ย 1.00–1.50 หมำยถึง ระดับน้อยท่ีสุด  
    3.1.2 เปรียบเทียบค่ำคะแนนกำร
ประเมินควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ระหว่ำงกลุ่มตัว
แปรที่ต้องกำรศึกษำ  คือ กำรทดสอบค่ำที และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอำด. 2545: 110) 
ดังนี ้ 

 ค่ำเฉลี่ย 4.51–5.00 หมำยถึง ระดับมำกที่สุด 
หรือมีควำมพร้อมมำกที่สุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51–4.50 หมำยถึง ระดับมำก หรือมี
ควำมพร้อมมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51–3.50 หมำยถึง ระดับปำนกลำง 
หรือมีควำมพร้อมปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51–2.50 หมำยถึง ระดับน้อย หรือมี
ควำมพร้อมน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย 1.00–1.50 หมำยถึง ระดับน้อยที่สุด 
หรือมีควำมพร้อมน้อยที่สุด 
  3.2 วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ใช้กำร
วิเครำะห์เนื้อหำ  
 
ผลการวิจัย 
 ผลกำรวิเครำะห์ เรื่องกำรประเมินควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำด
กลำง และขนำดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สรุปได้ 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และ
ควำมแตกต่ำงของกำรจดักำรศึกษำในภำพรวม 
 

การจัดการ
ศึกษา 

ทั้ง 4 ด้าน 

สถานศกึษา 
ขนาดใหญ ่

สถานศกึษา 
ขนาดกลาง 

สถานศกึษา 
ขนาดเลก็ 

t P 

   

X
 

S.D X
 

S.D X
 

S.D 

1. ด้ำนบริบท 4.66 .61 4.62 .50 4.65 .52 8.507 .05 
2. ด้ำนปัจจัย
เบื้องต้น 

4.51 .53 4.67 .54 4.64 .59 8.606 .05 

3. ด้ำน
กระบวนกำร 

4.54 .57 4.57 .51 4.50 .55 8.064 .05 

4. ด้ำนผลผลิต 4.66 .53 4.65 .55 4.59 .50 8.077 .05 
รวม 4.58 .56 4.59 .52 4.58 .56 8.314 .05 

P  .05 
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน ในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนทั้ง 4 ด้ำน ส ำหรับสถำนศึกษำ
สังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อพร้อมรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  ทั้งในภำพรวมและรำยด้ำนมี
ควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และ
ควำมแตกต่ำงของกำรจดักำรศึกษำในภำพรวม (นักเรียน) 
 

การจัดการ
ศึกษา 

ทั้ง 4 ด้าน 

สถานศกึษา 
ขนาดใหญ ่

สถานศกึษา 
ขนาดกลาง 

สถานศกึษา 
ขนาดเลก็ 

t P 

   

X
 

S.D X
 

S.D X
 

S.D 

1. ด้ำนบริบท 4.66 .61 4.62 .50 4.65 .52 8.755 .05 
2. ด้ำนปัจจัย
เบื้องต้น 

4.51 .53 4.67 .54 4.64 .59 8.636 .05 

3. ด้ำน
กระบวนกำร 

4.54 .57 4.57 .51 4.50 .55 8.333 .05 

4. ด้ำนผลผลิต 4.66 .53 4.65 .55 4.59 .50 8.654 .05 
รวม 4.58 .56 4.59 .52 4.58 .56 8.611 .05 

P  .05 
 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดเห็นของนักเรียน 
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนทั้ง 4 ด้ำน ส ำหรับ
สถำนศึกษำสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ท้ังในภำพรวม
และรำยด้ำนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ
ที่ .05 
 ส่วนกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอน และนักเรียน สรุปผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 1) ครูต้องจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร 2) ครูต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้
ในกำรฝึกทักษะให้เพียงพอ 3) ครูควรจัดบรรยำกำศใน
ห้องฝึกงำนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 4) เมื่อ
นักเรียนมีปัญหำในกำรเรียน ครูควรใช้โครงงำนเป็น

เครื่องช่วยในกำรแก้ไขปัญหำของผู้เรียน 5) กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นฝึกทักษะ 6) มีสื่อที่เหมำะสมเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 7) ครูจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในกำร
ท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่หลำกหลำย 8) มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมผู้เรียนเรียนตำมควำมสนใจของผู้เรียน 
9) มีกำรสอนที่สำมำรถเช่ือมโยง หรือบูรณำกำรกับงำน
อำชีพ 10) ครูผู้สอนควรมีกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
ทักษะของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินผู้เรียน
ตำมสภำพจริง 
 
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเมินควำมพร้อมใน
กำรจัดกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง 
และขนำดเล็ก ในสังกัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เพื่อพร้อมรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ใน 4 
ด้ำน จำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน และนักเรียน มีข้อค้นพบที่แตกต่ำงกันจึงน ำมำ
อภิปรำยผลกำรวิจัย ดังน้ี   
  1) ด้ำนบริบท ได้แก่ ควำมพร้อมเกี่ยวกับ
สภำพทั่วไป และนโยบำยของโรงเรียน เมื่อประเมินและ
เปรียบเทียบควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำทั้ง 3 โรงเรียน มีควำมแตกต่ำงกันทั้งใน
ภำพรวมและรำยด้ำน อำจเนื่องมำกจำกระหว่ำง
สถำนศึกษำทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย ระบบ
กำรบริหำรงำนที่แตกต่ำงกัน แต่พบว่ำเป็นควำมแตกต่ำง
ในทำงที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรแปลผลของงำนวิจัย อยู่
ในช่วงระดับที่มำก แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล พบว่ำมี
ควำมแตกต่ำงกันทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีวิไล   
บุนยตีรณะ (2531) ได้ศึกษำพัฒนำกำรของระบบบริหำร
กำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ นโยบำยกำรศึกษำ
ของกรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำด้ำนควำมเป็นอิสระใน
กำรก ำหนดนโยบำยแต่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยบ่อยครั้งท ำให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงไม่
ต่อเนื่อง มีกำรจัดองค์กำรบริหำรกำรศึกษำตำมรูปแบบ
กำรปกครอง มีองค์กรกลำง  คือคณะอนุกรรมกำร



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

429

ข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร ท ำหน้ำที่บริหำรงำน
บุคคล แต่บทบำทน้อยมำก กำรจัดงบประมำณค่อนข้ำง
จ ำกัดท ำให้กำรศึกษำยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร ส่วนแนวโน้น
ของระบบบริหำรกำรศึกษำของกรุงเทพ พบว่ำ มีแนวโน้น
จะปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำร โดยมีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรในรูปของคณะกรรมกำรมำกขึ้น และ
ส ำนักกำรศึกษำมีบทบำทในกำรบริหำรกำรศึกษำมำกขึ้น
ด้วย  
  2) ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ควำมพร้อมของ
ครูผู้สอน สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งกำรเรียนรู้ และงบประมำณ 
เมื่อประเมินและเปรียบเทียบควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ัง 3 โรงเรียน มีควำมแตกต่ำง
กันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำเป็นควำม
แตกต่ำงในทำงที่ดี อำจเนื่องมำกจำกระหว่ำงสถำนศึกษำ
ทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย และสภำพปัญหำที่
แตกต่ำงกันที่ สอดคล้องกับพิณสุดำ สิริธรังศรี (2540) 
กำรศึกษำวิจัยสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขำดอิสระ ทั้งด้ำนแผนงำน กำร
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำร
บุคลำกรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินยังคงต้องพึ่งพำ
งบประมำณและรำยได้จำกส่วนกลำง รวมทั้งไม่มีอิสระใน
กำรจัดเก็บรำยได้ที่ชัดเจน มีควำมไม่เท่ำเทียมกับกำร
จัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำระหว่ำงส่วนกลำง และ
ส่วนท้องถิ่น กำรจัดกำรศึกษำยังขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ไม่มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ ของ
ท้องถิ่นเป็นกำรเฉพำะ กำรบริหำรและกำรจัดสินใจขึ้นอยู่
กับคณะกรรมกำรกำรบริหำรของท้องถิ่นเกิดช่องว่ำง
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และ
ประชำชน ทั้งที่ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่ใกล้ชิดกับ
ประชำชนมำกท่ีสุด  
  3) ด้ำนกระบวนกำร ได้แก่ ควำมพร้อมของ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล และ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อประเมินและเปรียบเทียบ
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำทั้ง 3 

โรงเรียน มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน 
แต่พบว่ำเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำกจำก
ระหว่ำงสถำนศึกษำท้ัง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย 
โครงสร้ ำงกำรจัดกำร งบประมำณ ที่ แตกต่ำงกัน 
สอดคล้องกับกมล รอดคล้ำย (2537) ได้ศึกษำกำร
วิเครำะห์ระบบกำรจัดกำรประถมศึกษำของหน่วยงำน
ของรัฐบำลและเอกชนในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำร
ด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรประถมศึกษำของ
หน่วยงำนรัฐบำลและเอกชนในกรุงเทพมหำนครให้
สมบูรณ์ จะต้องพิจำรณำปรับปรุงใน 4 ประเด็น ดังนี้    
1) โครงสร้ำงกำรจัดกำร  2) กำรจัดกำรงำนบุคคล  3) 
กำรจัดกำรงบประมำณ และ 4) กำรด ำเนินงำนใน
ระยะแรกโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำจังหวัด เพื่อ
ก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรจัดกำรประถมศึกษำ 
และสอดคล้องกับวัลลภำ โล่ห์สุวรรณ (2537) ได้ศึกษำ
ควำมต้องกำรของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกำรรับ
บริกำรตำมโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของโรงเรียนประถมศึกษำสังกัดเทศบำลและเมืองพัทยำ 
เขตกำรศึกษำ 1 พบว่ำ ผู้ปกครองน ำบุตรหลำนเข้ำมำรับ
กำรศึกษำ เนื่องจำกโรงเรียนอยู่ใกล้บ้ำน เดินทำงสะดวก
ประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำย ส่วนกำรบริกำรที่ผู้ปกครอง
ต้องกำรจำกโรงเรียน คือ กำรแจ้งรำยละเอียดของวิชำ
เลือกต่ำงๆ ให้ทรำบ และจัดกำรแนะแนวแก่เด็กและ
ผู้ปกครองกำรจัดสภำพแวดลอ้มของโรงเรียน กำรอนุญำต
ให้ประชำชนมำใช้สถำนที่ของโรงเรียนในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน และด้ำน
มำตรฐำนกำรศึกษำซึ่งผู้ปกครองต้องกำรใช้เป็นพื้นฐำนใน
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  4) ด้ำนผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียน
ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรสถำนศึกษำ และควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ เมื่อประเมินและเปรียบเทียบควำมพร้อม
ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท้ัง 3 โรงเรียน มี
ควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน แต่พบว่ำ
เป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่ดีอำจเนื่องมำกจำกระหว่ำง
สถำนศึกษำทั้ง 3 โรงเรียน มีกำรก ำหนดนโยบำย และ
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รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน สอดคล้องกับ
สมำน อัศวภูมิ (2537) ศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรกำรประถมศึกษำระดับจังหวัด ได้เสนอรูปแบบ
บริหำรกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
และกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัด เป็นหน่วยงำนสังกัด
ส่วนกลำง แต่ก ำกับดูแลกำรจัดกำรประถมศึกษำในระบบ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทั้งหมดทุกประเภท ท้ังของรัฐและ
เอกชน ภำยใต้กำรควบคุมก ำกับของคณะกรรมกำรกำร
ประถมศึกษำจังหวัด 
 สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน 4 ด้ำน มีข้อค้นพบที่
แตกต่ำงกันจึงน ำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังน้ี 
 1) ด้ำนบริบท ได้แก่ ควำมพร้อมเกี่ยวกับสภำพท่ัวไป 
และนโยบำยของโรงเรียน เมื่อประเมินและเปรียบเทียบ
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ มีควำมแตกต่ำง
กันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน เช่น กำรก ำหนดนโยบำย 
ระบบกำรบริหำรงำนท่ีแตกต่ำงกัน เป็นต้น 
 2) ด้ำนปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่  ควำมพร้อมของ
ครูผู้สอน สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งกำรเรียนรู้ และงบประมำณ 
พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำยด้ำน เช่น 
สภำพปัญหำที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น 
 3) ด้ำนกระบวนกำร ได้แก่ ควำมพร้อมของกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผล และกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันทั้งใน
ภำพรวมและรำยด้ ำน  เ ช่น  กำรก ำหนดนโยบำย 
โครงสร้ำงของกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ
ที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น 
 4) ด้ำนผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียนตำม
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรมำตรฐำน และควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทั้งในภำพรวมและรำย
ด้ำน เช่น รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น  
 
  
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรน ำไปใช้  
 1) ครูต้องจัดท ำแผนแบบบูรณำกำรที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรและกำรน ำไปใช้งำนในชีวิตประจ ำวัน 
 2) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละคร้ังครูต้องเตรียม 
จัดหำสื่อ อุปกรณ์ต่ำง ๆ และกิจกรรมที่ใช้ในกำรสอน 
 3) ครูควรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
 4) เมื่อนักเรียนมีปัญหำในกำรเรียน ครูควรใช้
โครงงำนเป็นเครื่องช่วยในกำรแก้ไขปัญหำของผู้เรียน 
 5) มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญทีเ่น้นทักษะมำกกว่ำควำมรู้ 
 6) มีสื่อที่ทันสมัย หลำยหลำย และสอดคล้อง
กับบทเรียน และชีวิตประจ ำวัน  
 7) มีกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนตำม
สภำพจริงอย่ำงต่อเนื่อง 

8) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตำมควำมต้องกำร
หรือควำมสนใจของผู้เรียน 
 9) ครูต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรด ำเนินกำรวิจัยเชิงนโยบำย 
  2) ควรด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับครู และกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะฝีมือ 
  3) ควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยเชิงสำเหตุ  ซึ่ ง
สำมำรถระบุถึงอิทธิพลของตัวแปรเชิงสำเหตุ ด้วยกำร
วิเครำะห์ลิสเรล (LISREL Analysis) เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
หนักแน่นยิ่งขึ้นในกำรก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

431

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษำธิกำร (2557) แนวทางการด าเนินงาน
 ขององค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : 
 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ก ำพล  แสนบุญเรือง. (2557). การมีส่วนร่วมของ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการจัดการศึกษาใน
 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด.  วิทยำนิพนธ์
 กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำบริหำรกำรศึกษำ 
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.  
กมล รอดคล้ำย. (2537). การวิเคราะห์ระบบการจัดการ
 ประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
 ในกรุงเทพ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
บุญชม ศรีสะอำด. (2557). วิธีการสร้างสถิติส าหรับการ
 วิจัย พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยำสำส์น. 
พิณสุดำ สิริธรังศรี. (2540). รายงานการวิจัย เร่ือง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัด
 การศึกษา. กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
 กำรศึกษำแห่งชำติ. 
วัลลภำ โล่หส์ุวรรณ. (2537). การศึกษาความต้องการ
 ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับบริการตาม
 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและ
 เมืองพัทยา เขตการศึกษา 1. วิทยำนิพนธ์
 ปริญญำครุศำสตรมหำบณัฑติ จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลยั. 
ศรีวิไล บุนยตีรณะ. (2531). พัฒนาการของระบบบริหาร
 การศึกษาของกรุงเทพมหานคร. วิทยำนิพนธ์ 
 ปริญญำครุศำสตรมหำบณัฑติ จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลยั. 
 
 
 
 

สมำน อัศวภูม.ิ (2537). การพัฒนารูปแบบการบริหาร
 การประถมศึกษาระดับจังหวัด. วิทยำนิพนธ์
 ปริญญำครุศำสตรดุษฎีบณัฑติ จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลยั. 
เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์. (2556). ประมวลสาระชุดวิชา 
 สัมมนา ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับ การมีส่วน
 ร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา. 
 นนทบุรี : มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. 
ธีระ รุญเจรญิ. (2556). สภาพการบริหารและการจัด
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศกึษาในประเทศ
 ไทย.  กรุงเทพฯ :  วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน. 
อุทัย  บุญประเสริฐ. (2555). การศึกษาแนวทางการ
 บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. 
 กรุงเทพฯ : คุรุสภำลำดพร้ำว. 
Soder, Neil Edward.  (2014). “Strategic Planning 
 and Factors That Influence its 
 Implementation and Development : 
 Comparative Case Studies in Selected 
 California Community Colleges,” 
 Dissertation Abstracts International,  
 p.2410-A. 
Schuler, Barbaral. (2013). Citizen  Participation in 
 Education Decision-making. Dissertation 
 Abstracts International, p.1479-A. 
Stufflebeam, Daniel L. (1969). Education 
 Evaluation : Theory and Practice. 
 Belmont California : Wadssorth Company. 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

432

การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ  
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บทคัดย่อ 

แหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ใส 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสและกรมศิลปากรได้ร่วมกันจัดท าโครงการขุดค้น
โบราณสถานแห่งนี้ข้ึน หลังจากนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นที่รกร้าง โดยไม่ได้รับการพัฒนา  ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปของแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพที่พบในแหล่งโบราณสถาน อันน าไปสู่
การเสนอแนวทางการจัดการอนุรักษ์และพัฒนากลุ่มโบราณสถานบ้านร่องไฮให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ซึ่งในการศึกษาได้เก็บ
ข้อมูลทั้งภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ และภาคสนามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของแหล่งโบราณสถานและ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮโดยการส ารวจทางกายภาพของพื้นท่ีที่จะศึกษาและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วท าการสังเคราะห์และเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการแหล่ง
โบราณสถานบ้านร่องไฮอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านร่องไฮมีกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมกว๊าน
พะเยาใกล้เคียงกับวัดติโลกอารามโบราณสถานกลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของพะเยาในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับ
การอนุรักษแ์ละพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านกายภาพของแหล่งโบราณสถานให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยังไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นในการจัดการแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ  
จึงเสนอให้มีการอนุรักษอ์ย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสและกรมศิลปากรท าการบูรณะโบราณสถานและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาชนในท้องถิ่น  

ABSTRACT 
Archaeological Site in Ban Rong Hai is large size, located in Ban Rong Hai Community, Moo 1, Mae 

Sai,  Mueang District, Phayao Province. In 2002, Subdistrict Administration Organization of  Mae Sai and the 
Fine Arts department to collaborated in project of excavate this Archaeological Site. After that, it is left 
desolate and not developed. The purpose of this study was to study general condition of the 
Archaeological Site in Ban Rong Hai Community. To offer guidelines to manage the conservation and 
development of  the Archaeological Site in Ban Rong Hai Community. In the study is stored information in 
both the documents related to the source of the Archaeological Site in Ban Rong Hai Community and the 
field on the general condition of the monuments and issues that occur to the management of the 
Archaeological Site in Ban Rong Hai Community  by exploring the physical layout of the area that is the 
study and in-depth interviews who is involved. To complete information and then make the synthetic 
and offer the format and how to manage the Archaeological Site in Ban Rong Hai Community. The result 
that, The located of Archaeological Site in Ban Rong Hai Community is in along Kwan Phayao and near Ti 
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Lok Aram Temple. These archaeological on centered Kwan Phayao are important attraction of  Phayao in 
present. To not receive the conservation and continuously improve. Especially the physical dimensions of 
the Ancient Monuments to a source of learning and Cultural Attractions and can not cause the 
benefit to the community, therefore proposed a continuous conservation by Subdistrict 
Administration Organization of  Mae Sai and the Fine Arts department restoration and landscape, and 
development for benefit on local by managed provide a source of learning and Cultural Tourism to 
involved with the local residents.  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา แหล่งโบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม 
Key Words : Development,Archaeological Site in Ban Rong Hai Community, Phayao Province, Participation 
of the Civil Society 
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บทน า 
 

 ชุมชนบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 
7 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นราบ มีล าน้ าร่องไฮไหล
ผ่านกลางหมู่บ้านลงสู่กว๊านพะเยา ประชากรส่วนใหญ่ของ
หมู่บ้านร่องไฮเป็นชาวนครล าปาง โดยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่
บ้านกาดเมฆ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้ย้ายมาตั้งถิ่น
ฐานบริเวณบ้านร่องไฮนี้ในราว พ.ศ. 2458 ปัจจุบันมีการ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้านคือ บ้านร่องไฮหมู่
ที่ 1 และหมู่ที่ 11 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 403 ครัวเรือน 
รวม 1,056 คน โดยอยู่ภายใต้การปกครองของต าบลแม่ใส 
จังหวัดพะเยา (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส, 2558) 

 ประชากรในพื้ นที่ มี การประกอบอาชีพที่
หลากหลาย มีอาชีพหลักที่ส าคัญคืออาชีพตีเหล็ก ซึ่งอาชีพ
ตีเหล็กนี้สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี การตีเหล็กจะท ากัน
ตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงฤดูท านา ส่วนใหญ่จะผลิตในรูปแบบ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกอาชีพหนึ่งที่ส าคัญ คือ การ
ท าประมงพื้นบ้าน เนื่องจากชุมชนนี้อยู่ติดกับกว๊านพะเยา 
เป็นอาชีพที่มีการสั่งสมความรู้กันมาหลายยุคหลายสมัยจน
กลายเป็นภูมิปัญญาในการหาปลาของคนท าประมงแต่ละ
คน อีกทั้งยังมีอาชีพอื่น ๆ อีกคือการเกษตร ชาวบ้านจะท า
นา ปลูกพืชสวนครัว และท านาบัว เมื่อว่างเว้นจากการท า
นาก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง
แล้วแต่กระแสการตลาด และมีอาชีพเสริมคือการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผกัตบชวา เลี้ยงสัตว์และรบัจ้างทั่วไป 
(เครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน, 
2552) 

 นอกจากนี้ในเขตชุมชนบ้านร่องไฮยังมีแหล่ง
โบราณสถาน ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี
ร่ องรอยของกลุ่ มวั ดร้ างในสมั ยที่ เมื องภู กามยาว
เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแนวเข้าไปในกว๊านพะเยา ก าหนด
อายุได้ประมาณ 500 ปี คาดว่าน่าจะอยู่ในห้วงเวลา
เดียวกันกับวัดร้างติโลกอาราม     (มนตรา, 2550) แสดงให้
เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น บริเวณบ้านร่องไฮนี้ เป็น

ที่ตั้งของชุมชนโบราณและได้มีการสร้างวัดขึ้นแล้ว โดยคน
ในชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า “สันธาตุ”  สาเหตุที่เมืองโบราณ
เหล่านี้สูญหายไปเหลือเพียงแต่ร่องรอยโบราณสถานนั้น 
เกิดจากการสร้างประตูกั้นล าน้ าอิงเพื่อกักเก็บน้ าในมี 
พ.ศ.2486 ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ คือกว๊านพะเยา 
ส่งผลให้ชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าอิงจมอยู่
ภายในกว๊านพะเยา รวมถึงโบราณสถานท่ีอยู่ในบริเวณ
ชุมชนบ้านร่องไฮถูกน้ าท่วม เมืองโบราณเหล่านี้จงถูกจม
หายไปใต้กว๊านพะเยา แต่ยังปรากฎหลักฐานให้เห็นในช่วง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ าในกว๊าน
ลดลง 

 การขุดค้นโบราณสถานบ้านร่องไฮเริ่มขึ้นในปี 
พ.ศ. 2545 โดยกรมศิลปากรร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใสและประชาคมหมู่บ้านร่องไฮ ท าการส ารวจกลุ่ม
โบราณสถานร่วมกัน จนพบว่ามีเนินโบราณสถานอยู่ถึง 12 
แห่งกระจายอยู่ริมน้ าร่องไฮ ตลอดจนโบราณวัตถุทั้งเสา
ดอกบัว ฐานเสา พระพุทธรูป ช้าง สถูป ที่ท าจากหินทราย
และภาชนะดินเผาจากเตาเผาในท้องถิ่นซึ่งโบราณสถาน
กลุ่มนี้ เองนับว่าเป็นโบราณสถานกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เป็น
หลักฐานส าคัญต่อการศึกษาลักษณะศิลปสถาปัตยกรรม
ของเมืองพะเยา จากการส ารวจพบว่าโบราณสถานท่ีพบ
ทั้งหมดสามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่ม คือ  

โบราณสถานกลุ่มที่ 1 ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ร่องไฮไปทางทิศเหนือประมาณ 150 เมตร ประกอบด้วย
โบราณสถานจ านวน 5 รายการคือ 1.เจดีย์ประธาน 2. 
วิหาร 3. อาคารหมายเลข1 (ศาลาหรืออาคารที่พักพระสงฆ)์ 
4.อาคารหมายเลข2 (ไม่สามารถระบุได้) 5.ก าแพงแก้วและ
ซุ้มประตูโขง 

โบราณสถานกลุ่มที่ 2 ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ห่าง
จากโบราณสถานกลุ่มที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ราบ ในต าแหน่ง
ใกล้เคียงกันส ารวจพบร่องรอยของบ่อน้ า โบราณสถานแห่ง
นี้ไม่สามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจนได้ เนื่องจากมีสภาพเป็น
ที่ราบที่มีลักษณะการวางตัวต่อเนื่องกับแนวคันดินที่จมอยู่
ภายในกว๊าน โบราณวัตถุท่ีพบคือเศษอิฐและแผ่นหินทราย  
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โบราณสถานกลุ่มที่ 3 ตั้งอยู่ห่างจาก
โบราณสถานกลุ่มที่ 2 ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 
150 เมตร ส ารวจพบโบราณสถานจ านวน 8 แห่ง 
โบราณสถานที่พบมีลักษณะเป็นเนินดินรูปกลมและเนินดิน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โบราณวัตถุที่ส ารวจพบคือ เศษอิฐ 
ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน เตาเมืองพะเยา 
และช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย ประเภท เสาดอกบัว
หิน พระพุทธรูป สถูปจ าลอง ช้าง ครก และฐานเสา 

โบราณสถานกลุ่มที่ 4 ตั้งอยู่ห่างจาก
โบราณสถานกลุ่มที่ 3 ไปทางทิศตะวันออก 50 เมตร 
โบราณสถานที่พบมีลักษณะเป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

โบราณสถานกลุ่มที่ 5 ตั้งอยู่ห่างจาก
โบราณสถานกลุ่มที่ 3 ไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 
100 เมตร ส ารวจพบโบราณสถาน 2 แห่ง โบราณสถานที่
พบมีลักษณะเป็นเนินดินรูปกลม เนินดินสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
พื้นที่บางส่วนของโบราณสถานจมอยู่ใต้ระดับน้ าท่วมขัง 
โบราณวัตถุที่ส ารวจพบคือ เศษอิฐ ช้ินส่วนภาชนะดินเผา 
และช้ืนส่วนประติมากรรมหินทราย (อ าเภอเมืองพะเยา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสและส านักงานศิลปากรที่ 7 
น่าน, 2547) 

 ซึ่งภายหลังการส ารวจและขุดคน้โบราณสถาน ได้
มีหน่วยงานภาครั ฐทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาและฟื้นฟแูหล่งโบราณสถานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดสร้างอาคารถาวร เป็น
อาคารช้ันเดียวเพื่อเผยแพร่นิทรรศการเกี่ยวกับกลุ่ม
โบราณสถานบ้านรอ่งไฮขึ้น และอาคารต้อนรับนักท่องเทีย่ว 
แต่เมื่องบประมาณดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดสรรอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้อาคารนิทรรศการถูกทิ้งอยู่ในสภาพที่รกร้างว่างเปล่า 
โบราณสถานถูกปกคลุมด้วยวัชพืชและไม้ยืนต้นเนื่องจาก
ขาดการดูแลและขาดงบประมาณในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงฤดูฝน โบราณสถานเหล่าน้ีจะถูกน้ า
ท่วมขงั เนื่องจากระดับน้ าในกว๊านพะเยาที่เพิ่มมากขึ้น  ท า
ให้การเดินทางเข้าไปยังแหล่งโบราณสถานนั้นค่อนข้าง

ล าบาก แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านในชุมชนต่างก็มีความหวัง
ว่าทางจังหวัดจะยังจัดสรรงบประมาณเข้าสนับสนุน พัฒนา
และฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนที่มีศักยภาพแห่ง
หนึ่งของชุมชน 

 
 ภาพที่ 1 อาคารที่ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพที่รกร้าง ว่าง
เปล่า 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ชุมชนบ้านร่องไฮ 
จังหวัดพะเยา เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนได้ แต่พบว่าแหล่งโบราณสถานยังขาด
การจัดการอย่างเหมาะสม ท้ังในด้านข้อมูลประวัติศาสตร์ 
รวมถึงการดูแลรักษาและการอนุรักษ์และการพัฒนาด้าน
กายภาพของแหล่งโบราณสถานให้เหมาะสมกับการเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่ง
โบราณสถานนี้เองยังไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถ้ามีการจัดการที่ให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมก็ อาจจะท า ให้ เป็ นแหล่ งท่ อง เที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ศึกษาจึง
สนใจที่จะท าการศึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การ
อนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ  
จังหวัดพะเยา อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม” เพื่อ
ท าการศึกษาสภาพปัจจุบันของแหล่งโบราณสถานบ้านร่อง
ไฮ จังหวัดพะเยา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพที่
พบในแหล่งโบราณสถาน และเสนอแนวทางในการจัดการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮให้เป็น
แหล่งเรียนรูแ้ละแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

436

ของจังหวัด และแนวทางในการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม เพื่อน าเสนอให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้น าไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของแหล่งโบราณสถาน
ชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา 
       2. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา และการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  
 
วิธีการวิจัย 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง 
การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณสถานชุมชนบ้าน
ร่องไฮ  จังหวัดพะเยา อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ขั้นตอนในการศึกษา 

1. การศึกษาพื้นที่ที่จะด าเนินการเก็บข้อมูล โดย
รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจสภาพทั่วไปของพื้นที่
ประกอบกับการสังเกต 

2. การติดต่อประสานกับองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่น ในเรื่องการเก็บข้อมูล และนัดหมายกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาไว้ล่วงหน้า 

3. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ที่มีส่วนส าคัญกับ
แหล่งโบราณสถาน และประชาชน เกี่ยวกับบริบทของ
พื้นที่ที่ศึกษา ความคิดเห็น นโยบายต่าง ๆ การด าเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ ศึ กษาใน ช่วงเวลาที่ ผ่ านมาและ
ข้อเสนอแนะ 

 

4. การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล 

5. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนวทางทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน และการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม   

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ แหล่ง

โบราณสถานชุมชนบ้านร่องไฮ และชุมชนบ้านร่องไฮ 
จังหวัดพะเยาตลอดจนผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

(2) กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
 

 กลุ่มที่ 1  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าที่
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา 
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่สามารถให้
ข้อมูลได้ จ านวน 20 คน   จนได้ข้อมูลครบถ้วน  เพื่อ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของแหล่งโบราณสถาน
บ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา 
 กลุ่มที่ 2  นักวิชาการ  ผู้น าชุมชนและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา  จากผู้ที่
สามารถให้ข้อมูลได้ จ านวน 10 คน จนได้ข้อมูลครบถ้วน  
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานในบ้านร่องไฮ และ
การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บและรวบรวมข้อมูล คือ 

(1). การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์แบบจงใจ
คือ ผู้น าชุมชน ประชาชนและผู้ที่มีบทบาทส าคัญกับ
แหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เฉพาะเกี่ยวกับแหล่ งโบราณสถาน ทั้งในเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ และการด าเนินกิจกรรมใน
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พื้นที่ เพื่อน ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ก าหนดแนวทางในการจัดการการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งโบราณสถาน อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  

(2). การส ารวจ (Survey) 

 เป็นการส ารวจทางกายภาพ แหล่งโบราณสถาน
บ้านร่องไฮ และชุมชนบ้านร่องไฮ จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บ
ข้อมูลทางด้านกายภาพของแหล่งโบราณสถาน รวมถึง
การใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาทางด้านกายภาพที่เกิดขึ้น
และสภาพปัญหาของการจัดการอนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถาน ซึ่งมีผลต่อการก าหนดแนวทางในการ
จัดการแหล่งโบราณสถานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความ 

 การศึกษาครั้งนี้  มีรูปแบบการน าเสนอผล
การศึกษาในลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ความ (Descriptive Analysis) โดยการน าข้อมูลที่ได้จาก
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา การส ารวจ การวิเคราะห์ด้าน
ต่าง ๆ จนน าไปสู่กระบวนการสังเคราะห์ เพื่อจัดหา
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณบ้านร่อง
ไฮ จังหวัดพะเยา  รวมถึงการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัย 
จากการส ารวจสภาพทางกายภาพของแหล่ง

โบราณสถานพบสภาพของโบราณสถานเป้าหมาย ดังนี้ 
โบราณสถานกลุ่มที่ 1 เป็นโบราณสถานกลุ่มแรก มี

สภาพสมบูรณ์ที่ สุด  ตั้ งอยู่ ด้ านหน้าทางเข้าแหล่ ง
โบราณสถาน สภาพทั่วไปของโบราณสถานถูกปกคุลมไป
ด้วยวัชพืช และน้ าที่ท่วมขังท าให้สภาพดินที่อยู่  รอบ ๆ
โบราณสถานเป็นดินโคลน การเข้าถึงโบราณสถาน
ยากล าบาก อีกทั้งโบราณสถานมีความเสื่อมโทรมและ
เสียหาย ขาดการบูรณะและดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ชาวบ้านมักจะน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาหากินในบริเวณนี้ ไม่มี
สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้
มาเยี่ยมชม เช่น ป้ายข้อมูล เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของโบราณสถานกลุ่มที่ 1 
 
โบราณสถานกลุ่มที่ 2 ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ติดกับ

อาคารนิทรรศการและอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว สภาพ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบ บริเวณโบราณสถานถูกน้ าท่วมขัง 
และถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืช พบเพียงแค่เศษอิฐเป็นแนว
คันดินยาวลงไปในกว๊านพะเยา และมีการสร้างพระ
ประธานข้ึนมา เป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ขุดพบในพื้นที่
โบราณสถาน อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แต่ไม่ได้รับการดูแล 
ถูกทิ้งไว้ให้อยู่ในสภาพท่ีเสื่อมโทรม 

 โบราณสถานกลุ่มที่ 3 สามารถเข้าไปส ารวจไดเ้พียง
บางส่วน เนื่องจากการเข้าถึงยากล าบาก เส้นทางถูกน้ า
ท่วมขังและเป็นดินโคลน พบเนินโบราณสถานและเศษ
อิฐจ านวนมากถูกปกคุลมไปด้วยเศษดิน วัชพืชและไม้ยืน
ต้น ขาดการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ และยังพบว่ามี
ชาวบ้านเข้ามาหากินในบริเวณนี้ มีการตั้งกับดักหาปลา
และสัตว์น้ าอยู่ด้วย 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สภาพทั่วไปของโบราณสถานกลุ่มที่ 3 
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 โบราณสถานกลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 เนื่องจาก
โบราณสถานทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ห่างไกลออกไปจาก
โบราณสถานกลุ่มแรก อยู่ติดกับกว๊านพะเยาและล าน้ า
ร่องไฮ ส่งผลให้มรีะดับน้ าที่ท่วมสูง จึงท าให้โบราณสถาน
ไม่สามารถเข้าถึงได้เลย ส่งผลให้โบราณสถานน้ันขาดการ
ดูแลรักษาและไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ 

 

จากผลกา รศึ กษา สภาพ ปัจจุ บั นขอ งแหล่ ง
โบราณสถาน และการสัมภาษณ์ตามวิธีการที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นนั้น พบว่ามีประเด็นปัญหา ซึ่งมีแนวทางการ
จัดการดังนี ้

การจัดการแหล่งโบราณสถานที่มีความเสื่อมโทรม 
และเสื่อมสภาพ 

1. การอนุรักษ์และการซ่อมแซม เพื่อป้องกันการ
เสื่อมสภาพ เนื่องจากโบราณสถานมีสภาพทรุดโทรม 
ไม่ได้รับการดูแล ซึ่งจ าเป็นต้องรักษาและตรวจสภาพ
โบราณสถานอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม เพื่อให้
คงคุณค่าไว้และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการให้งบประมาณ และสนับสนุน
ด้านบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการอนุรักษ์และ
ซ่อมแซม  
ภาคประชาชน คือ ประชาชนในชุมชน บุคคลทั่วไป 
นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกันจัดตั้งเครื่องข่ายในการ
ดูแลและช่วยเหลือหน่วยงานภาครั ฐ ในการ ดูแล
โบราณสถาน 
     2. การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โบราณสถานให้
สวยงาม และเอื้อต่อการมาเยี่ยมชมเพื่อการท่องเที่ยว
และศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 
เนื่องจากโบราณส่วนใหญ่มีน้ าท่วมขัง สภาพเป็นดิน
โคลน ถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชและไม้ยืนต้น โดยมี
ผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้  
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการให้งบประมาณ และหาแนวทาง
ในการป้องกันน้ าท่วมขังโบราณสถาน 

ภาคประชาชน คือ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันดูแลรักษา
ความสะอาด และก าจัดวัชพืชอยู่เสมอ 
     3.การปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของแหล่งโบราณสถาน เนื่องจากชาวบ้าน 
มักจะเข้าไปท ามาหากินในเขตโบราณสถาน ท าให้
โบราณสถานถูกท าลายและสรา้งเสยีหายหรือเสือ่มคุณค่า
ได้ โดยมีผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ค ว า ม ส า คั ญ ขอ ง
โบราณสถาน 
ภาคประชาชน คือ ประชาชนในชุมชนไม่เข้าไปในแหล่ง
โบราณสถาน เพราะอาจจะท าให้โบราณสถานเสียหายได้ 
ช่วยกันสอดส่องดูแลและรักษาโบราณสถาน 
     4. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน 
เนื่องจากพื้นที่ของโบราณสถานบางส่วนมีโฉนดที่ดิน มี
เจ้าของ โดยมีผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ด้านกฎหมายที่
บังคับใช้เกี่ยวกับโบราณสถานใหป้ระชาชนทราบ  
     การจัดการแหล่งโบราณสถานที่ขาดการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค 

     1. การสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว เนื่องจากระบบ
สาธารณูปโภค เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาแหล่ง
โบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ไม่
ว่าจะเป็น ไฟฟ้า น้ าประปา ป้ายให้ความรู้ ป้ายบอกทาง 
รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลต่าง ๆ ห้องสุขา ร้านขายของที่
ระลึก ที่จอดรถเป็นต้น โดยมีผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการให้งบประมาณในการสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ภาคประชาชน คือ ประชาชนในชุมชน บุคคลทั่วไป 
นักเรียนและนักศึกษา ในการช่วยกันดูแลรักษาระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอและมี
ประสิทธิภาพ 
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     การจัดการแหล่งโบราณสถานที่ขาดการสนับสนุน
ด้านการศึกษา 
     1.การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน หรือการจัดนิทรรศการ
ให้แก่คนในชุมชนและบุคคลภายนอกที่ต้องการศึกษา 
โดยใช้อาคารนิทรรศการเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นศูนย์กลาง 
โดยมีผู้รับผิดชอบและหน้าท่ีดังนี้ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส ในการให้งบประมาณ และร่วมกัน
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ควรจะมี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อท่ีจะ
สามารถเผยแพร่ในวงกว้างได้มากข้ึนและง่ายต่อการดูแล
รักษา  
ภาคประชาชน คือ ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษา  
     2. การสนับสนุนวิจัยในระดับท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งโบราณสถาน เนื่องจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับโบราณที่มีอยู่ปัจจุบันนั้น มีน้อยและไม่มี
การศึกษาเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยมีผู้รับผิดชอบและ
หน้าท่ีดังนี ้
หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากรและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการสนับสนุนทุนการวิจัยแก่ชุมชน  
ภาคประชาชน คือ นักวิชาการ นักเรียนและนักศึกษา ที่
สนใจศึกษาค้นคว้า  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สภาพปัจจุบันของแหล่งโบราณสถานบ้านร่อง

ไฮ ทั้ง 5 กลุ่มนั้น อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมเนื่องจาก
โบราณสถานแห่งนี้ไม่ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ได้  และไม่สามารถสร้างประโยชน์ ให้แก่ ชุมชนได้ 
เนื่องจากยังขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาพ
ปัญหาในแต่ละด้านนั้นมีแนวทางจัดการที่แตกต่างกันไป
ดังนี ้

     1. ด้านการจัดการแหล่งโบราณสถานท่ีมีความเสื่อม
โทรม และเสื่อมสภาพ โดยที่หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกับชุมชน ร่วมมือกันดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดการ
เสื่อมสภาพตามธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ 
และการปลูกฝังจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคัญ อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลรักษา
แหล่งโบราณสถาน 
 
     2. ด้านการจัดการแหล่งโบราณสถานที่ขาดการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค โดยที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องควรจะด าเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้
ที่ต้องการศึกษาที่เข้ามา และร่วมมือกับชุมชนในการดูแล
และตรวจสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     3. ด้านการจัดการแหล่งโบราณสถานที่ขาดการ
สนับสนุนด้านการศึกษาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม
ให้ประสบความส าเร็ จในการพัฒนาให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยนั้น จะช่วย
ให้มีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ ที่สามารถน าไปไปพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคตต่อไปได้ 

ซึ่งผลสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อนุกูล ศิริพันธุ์ (2542) ได้กล่าวว่า การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจภายในชุมชนมีการพัฒนาทุกรูปแบบจากชุมชน
ท้องถิ่นเป็นชุมชนเมือง สภาพและสาเหตุของความเสื่อม
โทรมของโบราณสถานจึงเกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชน ประชาชนไม่ ให้ความส าคัญและสนใจ 
ประชาชนในชุมชนไม่มีจิตส านึกในเรื่องของความเป็น
ชุมชนโบราณ ด้านหน่วยงานที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับ
โบราณสถานมีก าลังบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเข้าไปดูแล 
กฎหมาย ข้อบังคับและกฎระเบียบผู้ฝ่าฝืนที่ใช้คุ้มครอง
โบราณสถาน ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมรับรู้และออกกฎข้อ
ระเบียบเหล่านั้น ส่งผลท าให้เกิดความเสื่อมโทรม
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่มีส่วนร่วมใน
การดูแล คิดว่าเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
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อุชุกร เอี่ยมส าอาง (2556) ได้เสนอแนว
ทางการจัดการแหล่งโบราณคดี คือ เริ่มจากการสร้าง
กลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดให้มีการ
ประชุมระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับผู้น าชุมชน การจัดเวที
เสวนาชาวบ้าน การแต่งตั้งคณะท างานเป็นกลุ่ม และ
ก าหนดกรอบการท างาน ที่ส าคัญคือ การวางรูปแบบ
แผนการด าเนินงานควรชัดเจนและได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่าย และร่วมกันลงมือปฏิบัติงานพร้อมกันอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

และสายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2548) ได้กล่าวว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้บริหารมา
จากตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจอย่างเป็น
อิสระในการบริหารท้องถิ่นด้านอื่น ๆ แต่อาจจะยังไม่มี
ความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ หรือผู้เช่ียวชาญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดี ก็ควรจะบริหารจัดการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นหน่วยงานเช่ียวชาญคือ 
กรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆของหน่วยงาน
อื่น และกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  ๆ 
ภาคประชาชน องค์กรทางศาสนาและสถาบันการศึกษา
โดยร่วมกันจัดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทาง
โบราณคดีตามวิถีทางประชาธิปไตยในลักษณะที่ให้
ความส าคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชาคม” หรือ 
“ประชาสังคม” (Civility) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานบ้าน
ร่องไฮ จังหวัดพะเยา อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม คือการจัดการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ใช้กระบวนการในการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ร่วม
แสดงความคิดเห็น สมัครใจเข้าร่วมเป็นคณะท างาน 
ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
ขึน้อยู่กับทุกฝ่ายที่รับผิดชอบและส านึกในหน้าท่ีร่วมกัน  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะและแนว
ทางการจัดการแหล่งโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปปรับปรุง
และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ดังนี ้

1. การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องโดยองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ใสและกรมศิลปากรท าการบูรณะโบราณสถานและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
โดยจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในท้องถิน่ 

2. การสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านึกในคุณค่าของ
โบราณสถาน เพื่อที่จะสามารถสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในชุมชนให้เข้าใจ เห็นคุณค่าของโบราณสถาน 
ทั้งทางด้านความรู้  จิตใจ และสามารถพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ 

3. จัดท าเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวของกว๊านพะเยา
ให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกับแหล่งโบราณสถานแห่งนี้ เนื่องจาก
โบราณสถานแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยาใกล้เคียงกับวัด
ติโลกอารามโบราณสถานกลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของพะเยาในปัจจุบัน 

4. ปรับปรุงและฟื้นฟูอาคารที่มีอยู่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของ
ชุมชน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจดัแสดงวัตถุโบราณตา่ง 
ๆ เป็นแหล่งเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปะ และ
สถาปัตยกรรม 

5. ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับ
รู้ว่า ในชุมชนแห่งนี้มีแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าแห่งหนึ่ง
ของจังหวัด โดยการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้า
หมู่บ้าน และจัดท ากิจกรรมของชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ดึงดูดความสนใจ 
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6. จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภค
พื้นฐาน  ในพื้ นที่ โบราณสถาน เพื่ อเป็นบริ การแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ าสาธารณะ ที่นั่งพัก และป้ายน า
ชมอย่างง่ายในแหล่งโบราณสถาน เป็นต้น 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ 
ช่วยเหลือของรองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองเดช คูภานุ
มาต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณสุรพล ด าริห์กุล ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา 
อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงานอีกด้วย ขอขอบคุณนายศุภฤกษ์ การเร็ว
ผู้ใหญ่บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการท างานวิจัย และช่วยเหลือในการ
น าส ารวจแหล่งโบราณสถานและชุมชน ขอขอบคุณ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านร่องไฮที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในสาขาการ
จัดการศิลปะและวัฒนธรรม ทุกคนที่เป็นก าลังใจและให้
ความช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ 
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ผลการเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ 6% ชนิด DMSO, DMA และ EG ในน้้าเชื้อไกพ่ื้นเมืองไทยแช่เย็น 
ทีเ่จือจางด้วย BPSE ต่ออัตราการผสมติดในแม่ไก่ไข ่

Effects of 6% adding DMSO, DMA and EG Cryoprotectants to Thai native BPSE 
diluted chill semen on fertility rate of layer hens. 

 

สหัส นุชนารถ (Sahat Nuchanart)* ประไพพรรณ สิทธิกูล (Prapaiphun Sittigool)** อติชาติ ภูมิวนิชชา 
(Atichard Phumivanicha)* และ ภศุโชค หยกสหชาติ (Pasuchoke Yoksahachard) * 

 

บทคัดย่อ 
เพื่อศึกษาผลการเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ในน้้าเช้ือไก่พื้นเมืองไทย แบบแช่เย็นที่ 5  ้C ต่ออัตราการผสมติด

ในแม่ไก่ไข่ ใช้น้้าเชื้อพ่อไก่พื้นเมืองไทย15 ตัวผสมรวมกัน เจือจางด้วยสารละลาย BPSE แล้วแบ่งน้้าเช้ือมาเสริมด้วยสาร 
ไครโอโพรเทคแทนท์ 0% (ควบคุม), DMSO 6%, DMA 6% และ EG 6% ผสมเทียมให้กับแม่ไก่ไข่การค้าสิ่งทดลองละ 5 
ตัว ทุก 5 วัน จ้านวน 4 ครั้งพบว่า น้้าเช้ือกลุ่มควบคุม และกลุ่มผสม DMA 6% ให้เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือเมื่อ 7 วัน สูงกว่า 
น้้าเชื้อกลุ่มผสม DMSO และ EG อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (67.85A,  85.71A, 44.04Bและ 30.36 B% ตามล้าดับ; P<0.01) และ
สูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญเมื่อ10 วัน (75.14E, 83.47E, 48.19Fและ 47.22F% ตามล้าดับ;P<0.05) ดังนั้น การผสมเทียม
น้้าเชื้อไก่พ้ืนเมืองไทยเจือจางด้วยสารละลาย BPSE ในสภาพแช่เย็นท่ี 5 องศาเซลเซียส ที่เติมสาร DMSO หรือ EG ระดับ 
6% ท้าให้อัตราการผสมติดของไก่ไข่ต่้าลงอย่างมีนัยส้าคัญ ส่วนการเติม DMA 6% ท้าให้เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือสูงสุด แต่ไม่
แตกต่างจากการไม่เติม ดังนั้นจึงไม่จ้าเป็นต้องเติมไครโอโพรเทคแทนท์ หรืออาจเติม DMA ในระดับที่ต่้ากว่า 6%ได้ 

 
 

ABSTRACT 
Research objective was to determine the effect of 3 cryoprotectants in Thai native cock 

semen on layer fertility. Pooled 15 cocks semen was diluted by BPSE, and adding 0% cryoprotectant, 
DMSO, DMA, and EG6% by volume, then inseminating to 5 layer hens each every 5 days, 4 times for 
fertile egg determinations. Fertile egg percentage showed highly significant better in control and 6% 
DMA than 6% DMSO, and 6% EG hens (67.85A,  85.71A, 44.04B and 30.36 B % respectively; P<0.01) at 7 
days and significant better in 10 days (75.14E, 83.47E, 48.19Fand 47.22F% respectively;P<0.05)  

Therefore, adding DMSO or EG cryoprotectant 6% on top of BPSE diluted Thai Native cock 
semen at 5  ้C reduced fertility of layer. The DMA 6% gave best result but not difference from control. 
Hence, adding DMA less than 6% to BPSE diluted Thai Native cock semen possibly get higher fertility in 
layer.  

 
ค้าส้าคัญ : ไครโอโพรเทคแทนท์ ไก่พ้ืนเมืองไทย การผสมตดิ 
Key Words :Cryoprotectants, Thai native chicken, fertility 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาสัตวศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.  
**รองศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.  
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บทน้า 
ไก่พื้นเมืองจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญของ

ประเทศไทย แต่จากการระบาดของโรคไข้หวัดนก ส่งผล
ให้จ้านวนไก่พื้นเมืองถูกท้าลายลดจ้านวนลงมาก รายงาน
ว่าในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีไก่พื้นเมืองอยู่ 65.3 
ล้านตัว  แต่ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยเหลือไก่พื้นเมือง
เพียง 54 ล้านตัว (กรมปศุสัตว์ 2550) การผสมเทียมเป็น
อีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มจ้านวนไก่พื้นเมือง ช่วยแพร่กระจาย
พันธุกรรมที่ดีโดยลดโอกาสการติดเช้ือไข้หวัดนก การแช่
แข็ง (Freezing) ยังเป็นวิธีเก็บรักษาพันธุกรรมไก่พื้น
เมืองไทยได้อย่างยาวนาน และเป็นทางออกที่ลดความ
เสี่ยงในการสูญเสียพันธุกรรมไก่พื้นเมืองได้ อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีการแช่แข็งน้้าเ ช้ือไก่ โดยเฉพาะในไก่พื้น
เมืองไทยยังมีจ้ากัดและต้องพัฒนาอีกมาก เพราะจาก
รายงานของเทวินทร์ และยุพิน (2551) พบว่าอัตราการ
ผสมติดเมื่อใช้น้้าเช้ือแช่แข็งผสมเทียมในเมืองไทยเพียง 
39.01 – 59.05 เปอร์เซ็นต์ และ เมื่อท้าการเก็บรักษาตัว
อสุจิไว้นอกร่างกาย เยื่อหุ้มตัวอสุจิส่วนที่มีฟอสโฟไลปิด 
(phospholipids)จะมีการ เสื่อมสลาย ท้า ให้ตั วอสุจิ
สูญเสียการเคลื่อนที่หรือตายมากข้ึนตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ตัว
อสุจิส่วนหนึ่งสูญเสีย acrosome จากการเปลี่ยนแปลง
ของเอนไซม์ acrosome active plasma proteases 
และ neuraminic acid residues ท้าให้เยื่อหุ้มตัวอสุจิไม่
สามารถคงความสามารถในการปฏิสนธิได้ ท้าให้อัตราการ
ผสมติดลดลง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ระยะเวลาการเก็บตัว
อสุจิในการผสมเทียมมีผลต่ออัตราการผสมติด จึงควรน้า
น้้าเช้ือที่รีดเก็บได้ ไปผสมเทียมให้กับแม่ไก่โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะท้าได้ภายใน 30 นาทีจึงจะท้าให้มีอัตราการมีเช้ือของไข่ดี
ที่สุด อย่างไรก็ตามน้้าเชื้อที่รีดเก็บมาแล้ว ควรใช้ให้หมด
ภายใน 2 ช่ัวโมง (มงคลและคณะ, 2556) ดังนั้น การเติม
สารเจือจางน้้าเช้ือที่มีคุณสมบัติในการยืดอายุน้้าเช้ือไก่ เช่น 
สารละลาย Beltsville Poultry Semen Extender (BPSE) 
หรือการเติมสารปกป้องอสุจิในสภาพแช่แข็ง หรือไครโอโพร
เทคแทนท์ (Cryoprotectant) ลงในน้้ายาเจือจางน้้าเช้ือ เพื่อ
ยืดอายุน้้าเช้ือให้นานที่สุดจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยให้ความส้าคัญ
มาก              

         สารไครโอโพรเทคแทนท์ (Cryoprotectant) หมายถึง
สารที่ป้องกันการเกิดผลึกน้้าแข็งโดยลดจุดเยือกแข็ง 
(Freezing point) ให้ต่้าลง สารที่นิยมใช้เติมในน้้าเช้ือไก่
เพื่อการแช่แข็ง ได้แก่ glycerol (Gly), dimethyl sulphoxide 
(DMSO), dimethyl acetamide (DMA), ethylene glycol (EG)  
and dimethyl formamide (DMF) โดยมีรายงานสรุปผล
งานวิจัยที่ผ่านมาว่า DMF และ GLY ให้ผลดีกว่า DMA, 
EG และ DMSO ตามล้าดับ (Watson  and Holt. 2001) 
อย่างไรก็ตาม สารแต่ละชนิด แต่ละการทดลอง ใช้ระดับ
ความ เข้มข้นแตกต่ างกัน  และทดลองกับสัตว์ปี ก
หลากหลายพันธุ์ ทั่ ว โลก แต่ ไม่ ใ ช่ ไก่พื้น เมื อง ไทย 
นอกจากนี้ ลักษณะของผลกระทบที่สารไครโอโพรเทค
แทนท์เหล่านี้มีต่อคุณภาพน้้าเช้ือไก่พื้นเมืองไทย ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการแช่แข็ง ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่าง
แท้จริง ดังนั้น ในการทดลองนี้ จึงต้องการทดสอบอิทธิพลของ
สารไครโอโพรเทคแทนท์ DMSO, DMA และ EG ในน้้าเช้ือไก่
แบบเหลวแช่เย็น (liquid chill semen) หรือก่อนแช่แข็ง 
(Pre-freezing) ต่ออัตราการผสมติดในแม่ไก่ไข่ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผล DMSO, DMA และ EG ความเข้มข้น 6% 

ในน้้าเช้ือไก่พ้ืนเมืองไทย ต่ออัตราการผสมติดของแม่ไกไ่ข่ 
 

วิธีการวิจัย 
         วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) 4 สิ่งทดลอง คือ น้้าเช้ือไก่
พื้นเมือง ไม่เติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ (กลุ่มควบคุม) 
หรือเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ DMSO, DMA หรือ EG 
ความเข้มข้น 6 % ผสมเทียมให้แม่ไก่ไข่ สิ่งทดลองละ 5 
ตัว ทุก 5 วัน รวมผสมเทียม 4 ครั้ง  ใช้แม่ไก่ไข่การค้า
ที่มาจากฝูงเดียวกัน จ้านวน 20 ตัว ทุกตัวมีสุขภาพ
สมบูรณ์เท่าเทียมกัน มีอัตราการให้ไข่ก่อนเริ่มการทดลอง
เท่ากัน เลี้ยงในกรงตับ ได้รับอาหาร สภาพแวดล้อมและ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดการทดลองไม่มีไก่ป่วย
หรือผิดปกติ 
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การรีดเก็บน้้าเชื้อและการเจอืจางน้า้เชื้อ 
       รีดเก็บน้้าเช้ือไก่พ้ืนเมืองเพศผู้อายุ 1-2 ปี จ้านวน 15 ตัว 
โดยวิธี การนวดช่องท้องและหลั งของพ่อไก่  (Massage 
method) รีดเก็บน้้าเช้ือตอนเช้าในวันที่จะผสมเทียม ตรวจ
ประเมินคุณภาพน้้าเช้ือเบื้องต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ก้าลังขยาย 100 - 400 เทา ให้คะแนนการเคลื่อนท่ีของอสุจิ
โดยรวม (Mass motility) เปน 3 ระดับคะแนน 0 (เคลื่อนที่ 
0%) ถึง 3 (เคลื่อนที่ 100%) น้าเฉพาะน้้าเช้ือที่ได้คะแนน 2.0 
(เคลื่อนท่ี 80%) ขึ้นไปของไก่ทุกตัวผสมรวมกัน (Pooled 
semen) สุ่มตรวจนับจ้านวนอสุจิบนแผ่นนับเม็ดเลือด 
(Haematocytometer) ค้านวณหาความเข้มข้นของน้้าเช้ือ 
แล้วจึงเจือจางน้้าเช้ือด้วยสารละลาย (BPSE) ให้มีความเข้มข้น
ของตัวอสุจิ 500 X 107 ตัวต่อมล. แบ่งน้้าเช้ือออกเป็นสี่ส่วน
ส้าหรับ 4 สิ่งทดลอง คือ ไม่เติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ 
(ควบคุม)และเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ DMSO, DMA  หรือ 
EG ที่ระดับความเข้มข้น 6 %โดยปริมาณ (Watson and Holt, 
2001; Han et al.,2005 และ Makhafola et al., 2009) 

แล้วจึงบรรจุน้้าเช้ือที่ได้ลงหลอดฉีดน้้าเช้ือปริมาณ 
0.25 ซีซีต่อตัว หรือ จ้านวนอสุจิ 500 x 106 ตัวต่อหลอดตรวจ
คุณภาพน้้าเช้ือทดลองภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ให้มีคะแนนการ
เคลื่อนไหวรวม (Mass mobility score) สูงกว่า 2.0 ก่อนฉีด
น้้าเช้ือ 

ตลอดการด้าเนินการเตรียมน้าเช้ือ จนถึงก่อนผสม
เทียมให้แม่ไก่ น้้าเช้ืออยู่ภายใต้อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
จากนั้นน้าน้้าเช้ือมาผสมเทียมให้แม่ไก่ไข่ในสภาพน้้าเช้ือแช่
เย็น ระยะเวลาที่ใช้ในการด้าเนินการหลังการเตรียมน้้าเช้ือ
ทดลอง จนถึงผสมเทียมแม่ไก่ตัวสุดท้ายเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 
ช่ัวโมง 

การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้
มั่นใจว่าไข่ท่ีได้เกิดจากการทดลอง  หลังการผสมเทียมครั้งแรก 
3 วัน จึงเริ่มเก็บไข่ทดลอง เก็บไข่จากแม่ไก่ทดลอง 2 ครั้งต่อ
วัน ทุกวัน บันทึกช่ือแม่ไก่และวันที่เก็บไข่ลงบนไข่ทุกใบ แล้ว
น้าเข้าฟักในตู้ฟักขนาด 288 ฟองทุกวัน ควบคุมสภาพแวดล้อม
ของการฟักอย่างเข้มงวดตลอดการทดลอง  น้าไข่ที่มีอายุการ
ฟักครบ 7 วัน ออกจากตู้ฟัก ตอกบนจานเพื่อตรวจดูการเจริญ
ของเยื่อบุตัวอ่อน (Germination disc) น้ามาค้านวณหา
เปอร์เซ็นต์ ไข่มีเช้ือ (Fertile egg percentage) จากจ้านวน
ไข่ท้ังหมดเมื่อวันที่ 7, 10, 13, 16, 19 และ 22  

น้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้ 
Proc GLM ของโปรแกรม SAS version 9. version 9.1.3 
Service Pack 4 XP_ProPlatfrom. ใช้แบบจ้าลองทางสถิติ 

 Yij = μ + Di + eij                                                                          

โดย Yij คือ เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือ  Di คืออิทธิพลของสารไครโอ
โพรแทคแทนต์  และ eij คือ ความคลาดเคลื่อนปกติ  
เมื่อพบอิทธิพลของสิ่งทดลองอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่      
P<0.05 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new 
multiple range test ที ่ P=0.01 หรือ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบว่า แม่ไก่ไข่ที่ได้รับการผสมเทียม
ด้วยน้้าเช้ือไก่พื้นเมืองไทยผสมสารไครโอโพรเทคแทนท์ชนิด 
DMA ได้เปอร์เซ็นต์ไข่ปฏิสนธิสูงที่สุด สูงกว่าการเติมสาร 
DMSO และ EG อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งเมื่อ 7 วัน (P<0.01) และ
อย่างมีนัยส้าคัญเมื่อ 10 วัน (P<0.05)  แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
จากกลุ่มควบคุม (ดังตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ผลของสาร DMSO (6%), DMA (6%) และ EG6 (%) ในน้้าเชื้อไก่พ้ืนเมืองไทย ต่อเปอร์เซ็นต์ไข่มเีชื้อของแม่ไก่ไข ่
 7 days 10 days 13 days 16 days 19 days 22 days 
Control(0%) 67.85AB ± 2.4 75.14E ± 3.7 73.32 ± 7.1 67.09 ± 6.7 60.53 ± 6.1 49.81 ± 3.4 
DMSO(6%) 44.04B ± 30.2 48.19F ± 29.0 51.39 ± 25.3 51.21 ± 25.4 47.95 ± 23.7 41.87 ± 21.3 
DMA(6%) 85.71A ± 0.0 83.47E ± 7.2 77.10 ± 11.1 69.49 ± 16.7 66.21 ± 16.7 57.83 ± 14.9 
EG(6%) 30.36B ± 0.2 47.22F ± 14.0 59.61 ± 11.7 57.61 ± 12.6 52.12 ± 10.7 44.89 ± 10.2 
A, B  แตกต่างกันภายในแถวแนวตั้ง ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันท่ี P<0.01 
 E, Fแตกต่างกันภายในแถวแนวตั้งแตกต่างกันที่ P<0.05 
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เมื่อพิจารณากราฟเปอร์เซ็นตไ์ข่มเีชื้อ ตามระยะเวลาหลัง
การผสมเทียม พบว่า ไข่จากกลุ่มควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ไข่มี
เช้ือสูงสุดหลังการผสมเทียม 10 วัน ส่วนกลุ่ม DMA มี
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ไ ข่ มี เ ช้ื อ สู ง สุ ดห ลั ง ก า ร ผ สม เ ที ย ม 
7 วัน ส่วน DMSO และ EG เมื่อ 13 วัน หลังจากนั้น 
เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือทุกกลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง (ดังรูปที่ 1) 

 

 
รูปที่ 1 ผลของDMSO, DMA และEG ในน้้าเช้ือไก่ 

  พื้นเมืองไทยต่อเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อของแม่ไก่ไข่ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า การเติมสารไครโอ
โพรเทคแทนท์DMA6% ลงในน้้าเช้ือไก่พื้นเมืองไทย ท้า
ให้อัตราการผสมติดหรือเปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือสูงกว่าการ
เติมสาร EG6% และ DMSO6% สอดคล้องกับที่ 
Watson  and Holt (2001) สรุปว่า DMA ให้ผลดีกว่า 
EG และ DMSO ตามล้าดับ ถึงแม้ว่าการทดลองนี้ น้้าเช้ือ
อยู่ในสภาพแช่เย็น ยังไม่ผ่านกระบวนการแช่แข็งก็ตาม 
ทั้งนีอ้าจเนื่องจากอสุจิไก่พ้ืนเมืองไทยตอบสนองต่อความ
เป็นพิษของสาร DMA ได้ต่้ากว่า EG และ DMSO 
 นอกจากนี้ น้้าเช้ือที่เจือจางด้วยสารละลาย 
BPSE ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติในการยืดอายุอสุจิที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
องค์ประกอบที่มีส่วนช่วยเพิ่มการรอดชีวิต คือ สาร 
sodium glutamate and potassium phosphate มี
สารอาหาร และยาปฏิชีวนะ ซึ่งเพียงพอต่อการมีชีวิตของ
อสุจิในสภาพแช่เย็น 5 องศาเซลเซียส (Sexton and 
Fewlass, 1978) การเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์เสริม
เข้าไปอีก จึงส่งผลต่ออัตราการผสมติดสูงกว่าควบคุม
เพียงเล็กน้อยแต่ไม่แตกต่างทางสถิติ จึงถือว่าเกินความ

จ้าเป็นและ หากให้ในระดับสูงอาจเป็นพิษได้เพราะการ
เพิ่มความเข้มข้นของไครโอโพรเทคแทนท์ในสารละลาย
เจือจางน้้าเช้ือมีผลท้าให้ค่า osmotic condition ใน
สารละลายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การมีชีวิตของอสุจิไก่ลดลง 
(Blanco et al., 2000) โดยเฉพาะเมื่อยืดเวลาการบ่ม
หรือเก็บรักษาออกไปนานโดยไม่ได้แช่แข็ง ความเป็นพิษ
ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้นในกรณีนี้ ระดับที่เหมาะสมในการยืด
อายุอสุจิ และเพิ่มอัตราการผสมติดใช้ในอัตราที่ต่้ากว่า 
6% ก็ได้ซึ่งแนวคิดนี้ขัดแย้งกับรายงานของ Han et 
al.(2005) รายงานว่าการใช้ DMSO เข้มข้น 10% ใน
น้้าเชื้อเป็ดส่งผลให้คุณภาพน้้าเชื้อภายหลังแช่แข็งและท้า
ละลายสูงที่สุด หรือของ Makhafola et al.(2009) ที่
เลือกใช้ DMSO เข้มข้น 5% ในการแช่แข็งน้้าเช้ือไก่เนื้อ 
แต่สอดคล้องกับงานทดลองของเทวินทร์ และคณะ 
(2547) ท่ีรายงานว่าการใช้ DMSO ในสารละลายน้้าเช้ือ
ไก่พื้นเมืองไทย ระดับ 2, 4, 6 และ 8% ได้คุณภาพ
น้้าเช้ือไม่แตกต่างกัน และแนะน้าให้ใช้ DMSO และ 
DMA ความเข้มข้น 2% อย่างไรก็ตาม นักวิจัยควร
ท้าการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการทดลองให้แน่นอน
ต่อไป 

ดังนั้น การผสมเทียมน้้าเช้ือไก่พื้นเมืองไทยเจือ
จางด้วยสารละลาย BPSE ในสภาพแช่เย็นที่ 5 องศา
เซลเซียส และเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ DMSO หรือ
EG ระดับ 6% ท้าให้อัตราการผสมติดของไก่ไข่ต่้าลง
อย่างมีนัยส้าคัญ ส่วนการเติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ 
DMA 6% ท้าให้เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือสูงที่สุดแต่ไม่แตกต่าง
จากการไม่เติมสารไครโอโพรเทคแทนท์ 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการตัดข้าวเกรียบปลาสดด้วยเครื่องตัดแบบกึ่งอัตโนมัติ 
The Efficiency of Cutting Fresh Fish Cracker with a Semi-Automatic Cutting Machine 

ซูไฮดี  สนิ (Suhaidee Sani)* ยงยทุธ ดุลยกลุ (Yongyuth Dunyakul)* มาหามะสไูฮมี มะแซ (Mahamasuhaimee Masea)*
ธีรพงษ์ ฉิมเพชร (Teerapong Chimphet)** 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ 

เพื่อลดเวลาการตัดของแรงงานคน  คุณสมบัติของข้าวเกรียบปลาสดนั้นจะมีคุณลักษณะเหนียวส่งผลให้คนงานท างานใช้
เวลานาน ดังนั้นเพื่อเป็นการประยุกต์น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มปริมาณการผลิตโดยการออกแบบมีองค์ประกอบ คือ 1) 
กระบอกสูบชนิดทางเดียว 2) ชุดมีดตัดเฉือนวัตถุดิบ และ 3) ระบบควบคุมด้วยระบบ PLC โดยเร่ิมจากการน าข้าวเกรียบ
ปลาสดมาวางลงบนสายพานเพื่อให้สายพานท าการล าเลียงไปยังชุดมีดตัดเพื่อตัดให้เป็นท่อนที่มีขนาดอยู่ในช่วงระหว่าง 
60 มม. ผลการทดลองพบว่าการตัดดว้ยเครือ่งตัดแบบก่ึงอัตโนมตัิ สามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีขนาดและรูปทรงที่เท่ากัน อีกทั้ง
ยังได้ปริมาณการผลิตที่มากกว่าโดยเครื่องตัดแบบกึ่งอัตโนมัติ ตัดได้ 45.0 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง แรงงานคนตัดได้ 4.0 
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง คิดเป็น 11.25 เท่าของแรงงานคน 
  

ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to design and construct a semi-automatic slicing machine for fresh 
fish crackers which can reduce labor time from manual cutting. One of the properties of fresh fish crackers 
was sticky causing the laborious work.  In order to apply the technology to increase the production 
volume,  three elements have to be considered: 1) The single cylinder type, 2) cutlery and cutting material, 
and 3) Control systems PLC. To start the process, long fresh fish dough was placed on the conveyor and 
transported to be cut into pieces with 60 millimeter long each. The results showed that this semi-automatic 
slicing machine could equally cut fresh fish dough with good qualities in both length and shape. In addition, 
this machine can cut more volumes of fresh fish dough at the rate of 45.0 kilograms per hour. By comparing 
with traditional labor cutting at the rate of 4.0 kilograms per hour, this machine is 11.25 times better. 

 
 
 
 

ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพ ข้าวเกรียบปลาสด แบบก่ึงอัตโนมัต ิ
Key Words : Efficiency, Fresh-Fish Cracker, Semi-Automatic Machine 
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บทน า 
 ปัจจุบันสินค้าด้านอาหารในประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาและการแข่งขันเพื่อการส่งออกกันเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC (Asean Economic Community) 
ข้าวเกรียบปลาสดทอดก็เป็นอาหารขบเคี้ยวที่บริโภค
แพร่หลายในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Yu S.Y., 
1991a) และมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่มีความพยายามที่
จะพัฒนาสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าส่งออกโดยการเริ่มจาก
ขยายช่องทางธุรกิจเป็น สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
(OTOP) ของจังหวัดปัตตานี และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในปี พ.ศ. 2558 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มีความเชื่อมโยง 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สมชัย, 2555) 
การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพของข้าวเกรียบ
ปลาสดทอด  ปัจจุบันนี้ทางผู้ประกอบการมีพัฒนาสินค้า
ข้าวเกรียบปลาสดหลากหลายรูปแบบตามความต้องการสา
หรับผู้บริโภคทุกวัย มีส่วนประกอบไปดว้ย เนื้อปลาสด แป้ง
มัน และแป้งสาคู เป็นส่วนผสมหลักในกระบวนการผลิต 
 

 

รูปที่ 1 ปลาวัตถุดิบหลัก 
 

 ข้าวเกรียบ (Cracker) จะมีส่วนผสมหลัก คือ แป้ง 
และโปรตีน จากเนื้อปลาสด แป้งข้าวจ้าว แป้งสาลี และ
แป้งมันส าปะหลัง น าเข้าเครื่องบดให้ละเอียด เติมส่วนผสม 
ซึ่งมีส่วนผสมของแป้งมัน แป้งสาคู และเกลือ (โดยมี
ส่วนผสมของข้าวเกรียบปลาสูตรทั่วไปดังนี ้
 

   
       ก) เครื่องบดเนื้อ              ข) การนึ่ง 

 

รูปที่ 2 ปลาวัตถุดิบหลัก 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของข้าวเกรียบ (พรรณี ,2530) 

วัตถุดิบ ส่วนผสม(%) 
แป้งมันส าปะหลัง 40 
เนื้อปลาสด 40 
เกลือ 2.5 
พริกไทย 1.7 
กระเทียม 2.5 
น้ า 15 
  

 หลังจากนั้นท าคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อ
เดียวกัน เสร็จแล้วจึงปั้นเป็นแท่งทรงกลมขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร และ
น ามาต้มในน้ าเดือดจนสกุ ข้าวเกรียบปลาสดเป็นผลิตภัณฑ์
ที่อาศัยหลักการโดยท าให้แป้งเกิดเจลาติไนเซชัน ซึ่ง
ประกอบส่วนท่ีส าคัญคือแป้งและน้ า การผลิตข้าวเกรียบ
ปลาท าได้ โดยการผสมแป้งกับเนื้ อปลาบด น้ าและ
เครื่องปรุงแต่ง นวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเขาเรียกว่าโด
ข้าวเกรียบ (Cracker dough) หลังจากนั้นน าไปขึ้นรูปเป็น
รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 5-10 
เซนติเมตร ท าให้สุกโดยความร้อนด้วยวิธีการตม้ ที่อุณหภูมิ 
92 องศาเซลเซียส แล้วท าให้เย็นตัวลง (Yu S.Y., 1991a) 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรยีบปลาสดจากแหล่งผลิต 
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 เนื ่องจากแหล่งผู ้ผล ิตวัตถุด ิบดังกล่าวมักจะมี
ส่วนผสมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละผู้ผลิตจะมีส่วนผสม
ต่าง ๆ ไม่ตรงกันท าให้คุณสมบัติของวัตถุดิบจึงมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ ท าให้การตัดข้าวเกรียบ
ปลาสดในรูปแบบของชุมชนนั้นท าให้การตัดใช้เวลา
มากและใช้แรงในการตัดมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นการน า
เครื ่องมือแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตนั้นต้องมีการปรับเงื่อนไขให้เหมะสม โดยการน า
องค์ความรู้มาประยุกต์ โดยเบื้องต้นน า ความรู้กรรมวิธี
การอัดขึ้นรูป ด้านการควบคุม PLC (ณรงค์ ตันชีวะวงศ์, 
2542) ความรู้ด้านการส่งถ่ายก าลังด้วยลม ตลอดจน
ความรู้ด้านการออกแบบช้ินส่วน เพื่อที่สามารถน าไป
ประยุกต์กับการตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแท่งเฟรนฟราย
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับกระบวนการผลิตขั้นตอนต่อไป 
 จากการสรุปความส าคัญของปัญหาจะเห็นได้ว่า 
ผู้ผลิตโดข้าวเกรียบปลาสดใช้ส่วนประกอบของวัตถุดิบ
ที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้คุณภาพการผลิตที่ ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเดียวกันของกระบวนการผลิต เช่น มี
ขนาดของผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการผลิตไม่
เท่ากัน เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตการตัดด้วยเครื่องตัด
ข้าวเกรียบปลาสดแบบแท่งรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการตัดข้าว
เกรียบปลาสดแบบแท่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้น การทดลองเปรียบเทียบ
ของน าหนักที่ได้หลังจากการตัดข้าวเกรียบปลาสดจาก
กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตวัตถุดิบ จ านวน 3 อ าเภอ ของจังหวัด
ปัตตานี คือ 1) อ าเภอเมือง 2) อ าเภอยะหริ่ง และ 3) 
อ าเภอสายบุรี โดยมีรายละเอียดการวิจัยดังนี้ 
 1. การออกแบบเคร่ือง 
  การออกแบบมีแนวคิดการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
โดยใช้ท าการท าโครงสร้างจากเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่ง

โครงสร้างของเครื่องมีขนาดความ กว้างxยาวxสูง 
(600x800x1,400 มม.) โดยมีเครื่องตัดข้าวเกรียบปลา
สดให้เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ โดยจะมี
หน้าที่ของเครื่องอยู่ 4 ส่วน คือ 1) เคลื่อนที่น า 2) ตัด
ตามขนาด 3) ดันชิ้นงาน และ 4) กดอัดช้ินงาน  
 

 
 

รูปที่ 4 ชุดตู้ควบคุมการท างานของเครื่อง 

    
 

รูปที่ 5 เครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสดแบบกึ่งอัตโนมัต ิ
 

 

รูปที่ 6 แผนภูมิกระบวนการท างานของเครื่อง 

 

      

                

                                  

                                

                       60-80           
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 2. โครงสร้างของเคร่ือง 
  การค านวณอัตราสิ้นเปลืองลมอัดจากสมการดังนี้ 
 

           ( 1 2) ( 1.033)
1.033o

A A L P NQ     
     (1) 

 
 โดยที่ A1 คือ พท.หน้าตัดหัวลูกสูบ A2 คือ พท.
หน้าตัดหัวลูกสูบ L คือช่วงชักกระบอก P คือความดัน
ก่อนเข้าช่วงชักกระบอก และ N คือจ านวนครั้ง (เด่น 
คอกพิมาย, 2552) 
 

Lamp1

L

CB

Fuse

L

N

N

220VAC
To

24VDC

On-Off

Switching Power
Supply

+24VDC

0VDC

Power

L N I3I4I5I6 I7 I8 I9 IA Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

+2
4V

0V

L N

+2
4V 0VI3
.1

I5
.1

I6
.1

I7
.1

I8
.1

I9
.1

IA
.1

Q
2.

1

Q
3.

1

Q
4.

1

Q
5.

1

Terminal

I4
.1

I4
.1

Relay2 Relay3 Relay4 Relay5

+24VDC

Position
Sensor1

Position
Sensor2

Position
Sensor3.1

Position
Sensor3.2

I6
.1

I5
.1

I8
.1

Capacitor
Sensor2

Capacitor
Sensor1

I3
.1

I7
.1

Sensor

Control

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

24VDC

S1 S2

S1=Start S2=Stop
Emer

L

N

PLC
Lamp2

+24VDC

0VDC

L N

Relay1

Inverter

Motor

La
m

p3

La
m

p4

Solenoid1

Solenoid2

Solenoid3

Q2

Q3

Q4

 

รูปที่ 7 วงจรชุดควบคุมการท างาน 
 

 

รูปที่ 8 ใบมีดส าหรับการตัด 
 

ผลการวิจัย 
 การสุ่มเก็บข้อมูลในการท างานของคนงานที่ท า
หน้าที่ด าเนินการตัดข้าวเกรียบปลาสดให้เป็นท่อนที่มี
ความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง 60-80 มิลลิเมตรและมีปัจจัย
ที่สนใจ คือ ขนาดของช้ินงานดังนี้ 1) ขนาด 5x5 มม. 2) 

8x8 มม. และ 3) 10x10 มม. โดยน าวัตถุดิบจาก 3 
แหล่งผู้ผลิต 1) อ าเภอเมือง 2) อ าเภอยะหริ่ง และ 3) 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
  

 
 

รูปที่ 9 ช้ินงานที่ได้หลังจากการทดลองด้วยคนงาน 

 
 

รูปที่ 10 ช้ินงานท่ีได้หลังจากการทดลองด้วยเครื่อง 
 

ตารางที่ 1 น้ าหนักการตัดเป็นแท่งเฟรนฟรายด้วย
แรงงานคน ต่อเวลา 60 วินาที  
 

วัต
ถุด

ิบ 

5×5 มม. 8x8 มม. 10x10 มม. 

G 
 (ก

รัม
) 

NG
  

(กร
ัม)

 
G 

 
(กร

ัม)
 

NG
 

 (ก
รัม

) 
G 

 (ก
รัม

) 
NG

  
(กร

ัม)
 

สายบุร ี 44 10 68 21 68 8 
ยะหริ่ง 30 7 52 12 62 6 
เมือง 36 9 56 15 64 3 

 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตัดข้าวเกรียบ
ปลาสดเป็นแท่งเฟรนฟรายด้วยแรงงานคน ต่อเวลา 60 
วินาที  
 

วั ต ถุ ดิ บ 5×5 มม. 8x8 มม. 10x10 มม. 

คุณภาพดี คุณภาพไม่ดี 

คุณภาพดี 
คุณภาพไม่ดี 
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NG
 

(%
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สายบุร ี 81.4 18.5 76.4 23.6 89.4 10.5 
ยะหริ่ง 81.0 18.9 81.2 18.7 91.1 8.82 
เมือง 80.0 20.0 78.8 21.1 95.5 4.48 

 
ตารางที ่3 น้ าหนักการตัดเป็นแท่งเฟรนฟรายด้วยเครื่อง
ตัดแบบก่ึงอัตโนมัติ ต่อเวลา 60 วินาที  
 

วัต
ถุด

ิบ 

5×5 มม. 8x8 มม. 10x10 มม. 

G 
 (ก

รัม
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NG
  

(กร
ัม)

 
G 
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 (ก
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) 
G 

 (ก
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) 
NG

  
(กร
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สายบุร ี 200 40 320 100 520 90 
ยะหริ่ง 100 60 360 200 520 200 
เมือง 120 40 620 120 750 190 

 
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการตัดข้าวเกรียบ
ปลาสดเป็นแท่งเฟรนฟรายด้วยเครื่องตัดแบบก่ึงอัตโนมัติ 
ต่อเวลา 60 วินาที  
 

วัต
ถุด

ิบ 

5×5 มม. 8x8 มม. 10x10 มม. 

G 
 

(%
) 

NG
 

(%
) G (%
) 

NG
 

(%
) 

G 
(%

) 

NG
 

(%
) 

สายบุร ี 83.3 16.6 76.1 23.8 85.2 14.7 
ยะหริ่ง 62.5 37.5 64.2 35.7 72.2 27.7 
เมือง 66.6 33.3 83.7 16.2 79.7 20.2 

 

 
 

รูปที่ 11 เปรียบเทียบน้ าหนักของสภาพดรีะหว่าง 
คนกับเครื่อง 

 

 
รูปที่ 12 เปรียบเทียบระหว่างน้ าหนักของดีและเสีย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองของกระบวนการข้าวเกรียบปลา
สดด้วยเครื่องตัดแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นการเปรียบเทียบ
กับน้ าหนักจากวิธีแรงงาน  และมีการควบคุมการท างาน
ของเครื่องให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีกว่าเดิม ให้
ได้ปริมาณการผลิตที่มากขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองของผู้ผลิตข้าวเกรียบปลาสดทั้ง 3 
แหล่งผลิต แต่ละแหล่งก็มีความแตกต่างกันทั้งขนาด 
น้ าหนัก ผิวของช้ินงาน ความหนืดของช้ินงานและ
ส่วนผสมที่ใช้ในการท าข้าวเกรียบปลาสดที่แตกต่างกัน 
จึงมีผลให้การตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแบบเฟรนฟราย
นั้นมีประสิทธิภาพการตัดแสดงผลการทดลองตามตาราง
ที่ 1 และ 3 ส าหรับผลการทดลองก าหนดขนาด 3 ระดับ 
คือ 1) 5x5 มม. 2) 8x8 มม. และ 3) 10x10 มม. เมื่อน า
ข้อมูลน้ าหนักมาเปรียบเทียบกับเวลาตัดที่ 60 วินาที จะ
เห็นได้ว่า ขนาดของช้ินงานที่ขนาด 10x10 มม. ได้
ปริมาณน้ าหนักมากที่สุดคือ 520 กรัม สาเหตุจากขนาด
ช้ินงานมีขนาดโตส่งผลใหก้ารตัดได้ปริมาณน้ าหนักที่มาก 
แต่ขนาด 5x5 มม. ได้ปริมาณน้ าหนักน้อยที่สุด คือ 200 
กรัม เพราะมีขนาดเล็กและผิวสัมผัสมาก สามารถผลิต
ช้ินงานท่ีมีขนาดและรูปทรงที่เท่ากัน อีกทั้งยังได้ปริมาณ
การผลิต ท่ีมากกว่าโดยเครื่องตัดแบบกึ่ งอัตโนมัติ 
สามารถตัดได้ 56.40 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง แรงงานคนตัดได้ 
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4.56 กิ โ ลกรั มต่ อ ช่ัว โม ง  คิ ด เป็น  12.37 เท่ า ของ
แรงงานคน 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้ รับการสนับสนุนจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และขอขอบคุณ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี สาขา
วิ ศ ว ก ร ร ม อุ ต ส าห ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้ค าแนะน า
และก าลังใจให้กับผู้วิจัยเสมอมา 
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การเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามันลูกผสม  
(Elaeis guineensis  X Elaeis  oleifera) 

Comparison of  Growth  and  Yield  of  Hybrid  Oil  palm   
(Elaeis  guineensis X  Elaeis oleifera) 

 
ประสาทพร  กออวยชัย (Prasatporn  Koauychai)*   ปิยนุช  จันทรัมพร (Piyanoot  Juntarumporn)*   

ฐิติพร  ศรีพร  (Thitima  Sriphon)**  รังสิวุฒิ  สิงห์ค า (Rungsiwut  Singkhum)***   
 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุเพื่อศึกษาการการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis  guineensis X  

Elaeis oleifera   เปรียบเทียบกับปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis  guineensis ได้ด าเนินการที่อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร   
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์   ปาล์มน้ ามัน
ลูกผสม   Elaeis x  guineensis  X Elaeis   oleifera   ทุกพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าลูกผสมพันธุ์ Elaeis x  
guineensis  ในทุกๆลักษณะ  จากการวิเคราะห์ผลผลิตทะลายสด  พบว่า  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  โดยปาล์มน้ ามันพันธุ์
คอมแพ๊ค x ไนจีเรีย ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยสูงที่สุด  เท่ากับ  3634  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  แต่ไม่แตกต่างกับปาล์มน้ ามัน
พันธุค์อมแพ๊ค x กาน่า  และ  เดลี่ x คอมแพ๊ค  ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย  เท่ากับ  3623  และ  3010  กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Lame  ซึ่งให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย  เท่ากับ  1400  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   

 

ABSTRACT 
The object of this research is to study the growth and yield of  Elaeis guineensis X Elaeis 

oleifera  oil palm hybrid compared with Elaeis guineensis hybrid variety. Performed  at  Lamae  
district,  Chumphon  province  from October 2556 to September 2557. Completely randomized design   
was  employed  to  determine  statistical  analysis  of  yield  among  those oil  palm.  Elaeis x 
guineensis X Elaeis oleifera oil palm hybrid varieties have a growth rate lower than the  Elaeis x 
guineensis in all characteristics. Analysis of variance showed that fresh fruit bunch yield statistically 
significant. Compact x Nigeria highest average yield of 3634 kilogram per rai per year. But Not different 
with  Compact x Ghana and Deli x Compact, which provides an average yield of 3623 and 3010 
kilogram per rai per year respectively, but different  Deli x Lame, which provides an average yield of 
1400 per rai  per year.  

 
ค้าส้าคัญ : เจรญิเติบโต  ผลผลิต  ปาล์มน้ ามัน 
Key Words :  growth  yield  oil palm 
________________________________________________________________________________________
* อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 
** อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
*** นักวิชาการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 
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บทน้า 
ปาล์มน้ ามันจัดเป็นพืชผสมข้าม ใบเลี้ยงเดี่ยว 

และเป็นพืชยืนต้น สามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่า 20 ปี 
ซึ่งปาล์มน้ ามันจัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม  (Palmae 
ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น Arecaceae) ตระกูลย่อย 
เดียวกับมะพร้าว คือ Cocoideae สกุล Elaeis ซึ่งมีอยู่ 
3 ชนิด ได้แก่ Elaeis guineensis, Elaeis oleifera 
และ Elaeis odora   โดยทั้ง  3 ชนิดนี้  Elaeis 
guineensis  มีความ 
ส าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด (ธีระ และคณะ, 2548)   

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากการผสมข้าม
ระหว่างชนิด (interspecific hybridization) เป็นวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ในวงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน     
โดยการผสมข้ามระหว่างปาล์มน้ ามันชนิด  Elaeis 
guineensis กับชนิด Elaeis oleifera ซึ่งวิธีนี้มุ่ง
ปรับปรุงลักษณะผลผลิตน้ ามัน ความสูงล าต้น และความ
ต้านทานโรค เนื่องจากลักษณะดังกล่าวพบในปาล์ม
น้ ามันชนิด Elaeis oleifera แต่ในปาล์มน้ ามันชนิด 
Elaeis guineensis มีลักษณะดังกล่าวข้างน้อยหรือไม่มี 
และเป็นพันธุ์ที่ใช้ปลูกเป็นการค้า ท าให้นักปรับปรุงพันธุ์
ท าการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 2 ชนิดขึ้น เนื่องจาก
มีฐานพันธุกรรมที่ต่างกัน โดยทดลองน ามาผสมกัน เพื่อ
รวมลักษณะต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วท าการคัดเลือก
ลักษณะที่ดีตามต้องการ คือ ลักษณะผลผลิตสูงและต้น
เตี้ย      ผลผลิตของลูกผสมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปริมาณ
น้ ามันเนื้อในเมล็ดอยู่ในระดับปานกลางระหว่างพ่อพันธุ์
และแม่พันธุ์ ในส่วนของการเจริญเติบโต พบว่า ค่าเฉลี่ย
จ านวนทางใบต่อปี ค่าเฉลี่ยพื้นที่ใบ และค่าเฉลี่ยความ
ยาวทางใบของลูกผสม มีค่าสูงกว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่จ านวนทางใบย่อยต่อทางใบ 
ของลูกผสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างพ่อและแม่  ลูกผสมที่ได้
ไม่เป็นหมันและมีลักษณะอื่นๆ ที่ดีขึ้น เช่น การติดผล 
จ านวนทะลาย เปลือกนอกต่อผล การติดทะลาย และมี
คุณภาพน้ ามันที่ดีกว่า Elaeis  guineensis เนื่องจากมี
กรดไขมันอิ่มตัวสูง แต่จากการผสมต้องสร้างลูกผสม
กลับไปหา Elaeis guineensis และท าการทดสอบ
ลูกผสม เพื่อให้มีน้ ามันที่มีคุณภาพในการบริโภค ผลผลิต

น้ ามันสูง และมีลักษณะต้นเตี้ย เพื่อใช้ปลูกเป็นการค้า 
แต่สืบเนื่องจากในปัจจุบันราคาต้นพันธุ์มีราคาสูงกว่า
ลูกผสมจาก Elaeis guineensis มาก และปัจจุบันใน
บางประเทศได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมระหว่าง 
Elaeis  guineensis กับ Elaeis oleifera ในเชิงการค้า 
เช่น บริษัท ASD ประเทศคอสตาริกา  เป็นต้น 

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากการผสมข้าม
ระหว่างชนิด (interspecific hybridization) เป็นวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ในวงการปรับปรงุพันธุ์ปาล์มน้ ามัน โดย
การผสมข้าม  ระหว่างปาล์มน้ ามันชนิด  Elaeis 
guineensis กับชนิด Elaeis oleifera ซึ่งวิธีนี้มุ่ง
ปรับปรุงลักษณะผลผลติน้ ามัน ความสูงล าต้น และความ
ต้านทานโรค เนื่องจากลักษณะดังกล่าวพบในปาล์ม
น้ ามันชนิด Elaeis oleifera แต่ในปาล์มน้ ามันชนิด 
Elaeis guineensis มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นน้อย
หรือไมม่ ี และเป็นพันธุ์ท่ีใช้ปลูกเป็นการค้า ท าให้นัก
ปรับปรุงพันธุ ์ ท าการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 2 
ชนิดขึ้น เนื่องจากมีฐานพันธุกรรมท่ีต่างกัน โดยทดลอง
น ามาผสมกัน เพื่อรวมลักษณะต่างๆเข้าด้วยกันแล้วท า
การคัดเลือกลักษณะที่ดตีามต้องการ คือ ลักษณะผลผลิต
สูงและต้นเตี้ย  Hardon (1969) ได้ศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของลูกผสมระหว่างข้ามระหว่าง
ชนิด Elaeis guineensis x Elaeis oleifera พบว่า
ผลผลติของลูกผสมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปริมาณน้ ามันเนื้อใน
เมลด็อยู่ในระดับปานกลางระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 
ในส่วนของการเจรญิเติบโต พบว่า ค่าเฉลีย่จ านวนทางใบ
ต่อป ี ค่าเฉลี่ยพื้นท่ีใบ และค่าเฉลี่ยความยาวทางใบของ
ลูกผสม มีค่าสูงกว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธ์ุอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ แต่จ านวนทางใบย่อยตอ่ทางใบ ของลูกผสมมี
ค่าเฉลี่ยอยูร่ะหวา่งพ่อและแม ่  Corley and Tinker 
(2003) รายงานว่า ลูกผสมทีไ่ดไ้มเ่ป็นหมันและมลีักษณะ
อืน่ๆ ที่ดีขึ้น เช่น การตดิผล จ านวนทะลาย เปลือกนอก
ต่อผล การติดทะลาย และมีคุณภาพน้ ามันที่ดีกว่า 
Elaeis guineensis เนื่องจากมกีรดไขมันอิ่มตัวสูง แต่
จากการผสมต้องสร้างลูกผสมกลับไปหา Elaeis 
guineensis และท าการทดสอบลกูผสม เพื่อให้มีน้ ามันที่
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มีคุณภาพในการบรโิภค ผลผลิตน้ ามันสูง และมีลักษณะ
ต้นเตี้ย เพื่อใช้ปลูกเป็นการค้า 

Escobar  and  Alvarado (2004)  รายงาน
ความเป็นไปได้ส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามันในระยะปลูก
ที่หนาแน่นโดยการคัดเลือกต้นปาล์มน้ ามันจากประชากร
ที่ได้จากการผสมกลับของปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็ค  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์
คอมแพ็คและปาล์มน้ ามันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่สามารถปลูกในระยะชิดกว่าระบบการปลูกปาล์มน้ ามัน
แบบปกติ   และผลจากการทดสอบพันธุ์ในประชากรที่ได้
จากการผสมกลับของปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็ค  ในปี 
ค.ศ. 1998  ยืนยันมีหลายประชากรที่มีลักษณะการ
เจริญ เติบ โตด้ านความสู งต้ น ช้าและมีทางใบสั้ น    
อย่างไรก็ตามลักษณะการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นช้า
พบในประชากรที่ผสมกลับในรุ่นที่สอง  (43 เซนติเมตร
ต่อปี เทียบกับ 65 เซนติเมตรต่อปี จากการทดสอบ 
guineensis) นอกจากน้ี  ลักษณะทางใบสั้น ยังแสดง
ออกมาอย่างโดดเด่น (574 เซนติเมตรต่อปี  กับ 730 
เซนติเมตรต่อปี จากการทดสอบ guineensis)  เมื่อ
เปรียบเทียบในแต่ละประชากรที่ผสมกลบัในช่ัวท่ี 2  และ
ช่ัวที่ 3  พบว่า  ประชากรที่ผสมกลับในช่ัวที่ 2  มีการ
เจริญเติบโตทางล าต้นที่ต่ ากว่าพันธุ์  guineensis  22  
เซนติเมตรต่อปี  ส่วนประชากรที่ผสมกลับในช่วงที่ 3  มี
การเจริญเติบโตทางล าต้นที่ต่ ากว่าพันธุ์  guineensis   
เพียง  11  เซนติเมตรต่อปี  ส าหรับลักษณะความยาวใบ  
ประชากรที่ผสมกลับในช่ัวที่ 2  มีความยาวใบที่ต่ ากว่า
พันธุ์  guineensis   156  เซนติเมตร  ส่วนประชากรที่
ผสมกลับในช่วงที่ 3  มีการความยาวใบที่ต่ ากว่าพันธุ์  
guineensis  เพียง  80  เซนติเมตร  เมื่อดูจากข้อมูล
ข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า  การใช้ประชากรที่ผสมกลับ
ในช่ัวท่ี 2  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ ามันให้
มีคุณสมบัติต้นเตี้ย  ทางใบสั้น  และสามารถปลูกใน
ระบบปลูกที่มีจ านวนต้นมากกว่าระบบการปลูกแบบปกติ   

หลักการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์คอม
แพ็ค (Compact  palm)  เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันโดยให้มีลักษณะต้นเตี้ย  ทางใบสั้น  จึงสามารถ
ปลูกโดยมีจ านวนต้นต่อพื้นที่มากกว่าการปลูกปาล์ม

น้ ามันพันธุ์  guineensis  ซึ่งโดยปกติเมื่อปลูกที่ระยะ
ปลูกแบบสามเหลี่ยม 9 x 9 x 9 เมตร  จะมีจ านวนต้น
เท่ากับ 143 ต้นต่อเฮกตาร์  (22 ต่อไร่)  ปาล์มน้ ามัน
พันธุ์คอมแพ็คเมื่อปลูกที่ระยะแบบสามเหลี่ยม 8 x 8 x 8 
เมตร  จะมีจ านวนต้นต่อพื้นที่ เท่ากับ  160  ต้นต่อ
เฮกตาร์ (26 -28 ต้นต่อไร่)  อย่างไรก็ตามนักปรับปรุง
พันธุ์ปาล์มน้ ามันจึงต้องเข้มงวดต่อการเสาะแสวงหา
พันธุกรรมของปาล์มน้ ามันซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิต
สูง  ซึ่งเมื่อรวมกับสามารถปลูกให้มีจ านวนต้นต่อพื้นที่
มากกว่าการปลูกปาล์มน้ ามัน พันธุ์  guineensis  จึง
ส่งผลให้ได้รับผลผลิตที่มากกว่า   (Alvarado et al., 
2007) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
ของปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis guineensis  X Elaeis   
oleifera        

2.  ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการใช้ปาล์ม
น้ ามันลูกผสม Elaeis guineensis  XElaeis  oleifera   
เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อการคา้ในอนาคต    

 
วิธีการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  มีพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis guineensis  X Elaeis  
oleifera 3 สายพันธุ์  ได้แก่  Compact x Nigeria,  
Compact x Ghana, Deli x Compact  และ  ปาล์ม
น้ ามันลูกผสม Elaeis  guineensis  ซึ่งใช้เป็นตัว
เปรียบเทียบ 1 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์  Deli x Lame  แต่ละ
พันธุ์ใช้ปาล์มน้ ามัน 15 ต้น  ทดสอบในสภาพดินทราย
ชายฝั่งทะเล  ปาล์มน้ ามันทุกพันธุ์อายุ 6 ปี  เก็บบันทึก
ข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 ปี 
            การเก็บข้อมูล   

3.1  ผลผลติทะลายสด  มีหน่วยเป็น 
ตันต่อไร่  คิดเป็นน้ าหนักทะลายสดต่อหน่วยพ้ืนท่ี    
  3.2  เปอร์เซ็นต์น้ ามัน  มีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ ามันดิบต่อทะลาย 
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  3 . 3  ผ ล ผ ลิ ต น้ า มั น ต่ อ ไ ร่ ต่ อ ปี            
มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ค านวณจากผลผลิต
ทะลายสด  และเปอร์เซ็นต์น้ ามันดิบต่อทะลาย 
  3.4 ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยต่อต้นต่อปี  
มีหน่วยเป็นกิโลกรมัต่อต้นต่อปี   

3.5  ความสูงต้นมีหน่วยเป็น 
เซนติเมตร วัดจากระดับพื้นดินหรือทางใบล่างสุดของล า
ต้น ถึงฐานของทางใบที่รองรับทะลาย   โดยจุดล่างสุดที่
วัดควรทาสีไว้เพื่อเก็บข้อมูลครั้งต่อปืต้องวัดจากต าแหน่ง
เดิมทุกครั้ง  เก็บข้อมูล  3 เดือนต่อครั้ง 
   3.6 เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นมีหน่วย 
เป็นเซนติเมตร  วัดสูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร  ดึงกาบใบ
เก่าออก  เปิดจุด 2 จุดให้อยู่ตรงข้ามคนละด้านของล า
ต้น  ใช้อุปกรณ์คาลิปเปอร์วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น  
เก็บข้อมูล  3  เดือนต่อครั้ง 
   3.7  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  มีหน่วย 
เป็นเซนติเมตร ปกติจะวัดเพื่อเป็นข้อสังเกตระบบราก 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการก าจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ย               
วัดจากปลายใบด้านหนึ่งไปจรดปลายใบอีกด้านหนึ่งที่อยู่
ตรงกันข้าม 
   3.8  จ านวนใบ  มีหน่วยเป็นใบ   
นับอัตราการเกิดใบใหม่ในรอบปี 
   3.9  ความกว้างทางใบ  มีหน่วย
เป็นเซนติเมตร  วัดความกว้างของทางใบ  ณ  จุด
กึ่งกลางของทางใบ  โดยวัดจากทางใบที่  17 
   3.10  ความยาวใบ  มีหน่วยเป็น
เซนติเมตร  โดยวัดจากโคนกาบใบถึงปลายใบ(petiole  
length)และวัดจากจุดที่เริ่มต้นมีใบจนถึงปลายใบ(rachis  
length)    เก็บข้อมูล  2  ค่า   

สถานที่ท้าการทดลอง 
 มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ -ช ุมพร   ต าบลละแม  
อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  
 
ผลการวิจัย 
ลักษณะการเจริญเติบโต 

จากการวิ เคราะห์การเจริญเติบโต  พบว่า  
ความสูงต้น  เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  จ านวนทางใบ

สร้างใหม่ (ตารางที่ 1) ความยาวจากโคนทางใบถึงปลาย
ใบ  และความยาวจากใบแรกถึงปลายใบ  มีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 2)  
ตารางที่ 1 ลักษณะความสูงต้น  เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 
              จ านวนทางใบสร้างใหม่ 

พันธุ ์ ความสูง
ต้น 

(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล า
ต้น (ซม.) 

จ านวนทาง
ใบ

สร้างใหม่ 
(ใบ) 

Compact 
x Nigeria 

288 A 86 A  24 A 

Compact 
x Ghana     

313 A 85 A  24 A 

Deli x 
Compact   

283 A 87 A  23 A 

Deli x 
Lame   

352  B 66 B  22  B 

Mean 309 81 23.25 
F-test ** ** ** 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะความยาวจากโคนทางใบถึงปลายใบ 

              ความยาวจากใบแรกถึงปลายใบ และ 

              เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
พันธุ ์ ความยาว

จากโคน
ทางใบถึง
ปลายใบ 

(ซม.) 

ความยาวจากใบ
แรกถึงปลายใบ 

(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์ 
กลางทรง

พุ่ม 
(ซม.) 

Compact 
x Nigeria 

315 A 281 A 735 A 

Compact 
x Ghana     

303 A 283 A 723 A 

Deli x 
Compact   

302 A 281 A 728 A 

Deli x 
Lame   

361   B   309   B 806   B 

Mean 320.25 288.5 748 
F-test ** ** * 
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ความสูงต้น มีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ ปาล์ม
น้ ามันพันธุ์  Deli x Compact  ให้ความสูงต้นเฉลี่ยต่ า
ที่สุด  เท่ากับ  283 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างกับปาล์ม
น้ ามันพันธุ์ Compact x Nigeria และ Compact x 
Ghana    ซึ่งให้ความสูงเฉลี่ย  เท่ากับ  288  และ  313  
เซนติเมตรตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x 
Lame  ซึ่งให้ความสูงต้นเฉลีย่  เท่ากับ  352  เซนติเมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  
ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Deli x Compact  ให้
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  เฉลี่ยสูงที่สุด  เท่ากับ  87 
เซนติ เมตร   แต่ ไม่ แตกต่ า งกับปาล์มน้ ามั นพั นธุ์ 
Compact x Nigeria และ Compact x Ghana    ซึ่งให้
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  เฉลี่ย  เท่ากับ  86  และ  85  
เซนติเมตรตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x 
Lame  ซึ่งให้เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  เฉลี่ย  เท่ากับ  66  
เซนติเมตร 

จ านวนทางใบสร้างใหม่ มีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  
ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x Ghana และ พันธุ์ 
Compact x Nigeria ให้จ านวนทางใบสร้างใหม่ เฉลี่ยสูง
ที่สุด  เท่ากับ  24 และ 24 ใบต่อปี  แต่ไม่แตกตา่งกับ
ปาล์มน้ ามันพันธุ ์ Deli x Compact ซึ่งให้จ านวนทางใบ
สร้างใหม่ เฉลี่ย  เท่ากับ  23  ใบต่อปี  แต่แตกต่างกับ
พันธุ์  Deli x Lame  ซึ่งให้จ านวนทางใบสร้างใหม่ เฉลีย่  
เท่ากับ  22  ใบต่อป ี 

ความยาวจากโคนทางใบถึ งปลายใบ มี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ปาล์มน้ ามันพันธุ์   Deli x 
Compact ให้ความยาวจากโคนทางใบถึงปลายใบ เฉลี่ย
ต่ าที่สุด  เท่ากับ  302 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างกับ
ปาล์มน้ ามันพันธ์ุ Compact x Ghana  และ  Compact 
x Nigeria ซึ่งให้ความยาวจากโคนทางใบถึงปลายใบ 
เฉลี่ย  เท่ากับ  303  และ  315  เซนติเมตร  ตามล าดับ  
แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Lame  ซึ่งให้ให้ความยาว
จาก โคนทาง ใบถึ งปลาย ใบ  เ ฉลี่ ย เท่ ากั บ   361  
เซนติเมตร   

 
 

ความยาวจากใบแรกถึงปลายใบ พบว่า  มี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x 
Nigeria และ พันธุ์ Deli x Compact  ให้ความยาวจาก
ใบแรกถึงปลายใบ เฉลี่ยต่ าที่สุด  เท่ากับ  281 และ 281
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับปาล์มน้ ามัน Compact x 
Ghana    ซึ่งให้ความยาวจากใบแรกถึงปลายใบ เฉลี่ย  
เท่ากับ  283  เซนติเมตร  ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับ
พันธุ์   Deli x Lame  ซึ่งให้ความยาวจากใบแรกถึง
ปลายใบ เฉลี่ย  เท่ากับ  309  เซนติเมตร   

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม   มีนัยส าคัญทางสถิติ  
ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x Ghana ให้
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  เฉลี่ยต่ าที่สุด  เท่ากับ  723 
เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างกับปาล์มน้ ามันพันธุ์ Deli x 
Compact และ Compact x Nigeria ซึ่งให้
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  เฉลี่ย  เท่ากับ  728  และ  
735  เซนติเมตรตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x 
Lame  ซึ่งให้เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  เฉลี่ย  เท่ากับ  
806  เซนติเมตร 
ลักษณะผลผลิต 

จากการวิเคราะห์ ผลผลิตทะลายสด พบว่ามี
นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ   ปาลม์น้ ามันพันธุ์  Compact x 
Nigeria  ให้ผลผลติเฉลี่ยสูงที่สดุ  เท่ากับ  3634  
กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี  แต่ไม่แตกต่างกับปาล์มน้ ามันพันธุ์  
Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  ซึ่งให้ผล
ผลิตเฉลีย่  เท่ากับ  3623  และ  3010  กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Lame  ซึ่ง
ให้ผลผลติเฉลีย่  เท่ากับ  1400  กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี  (รูป
ที่ 1) 

 
รูปที่ 1  ผลผลิตทะลายสด  หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อไรต่่อป ี
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จากการวิเคราะห์ เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย  

พบว่ า  มีนั ยส าคัญยิ่ งทางสถิติ  ปาล์มน้ ามั นพันธุ์ 
Compact x Nigeria  ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย  
เฉลี่ยสูงที่สุด  เท่ากับ  18.42  เปอร์เซ็นต์  แต่ไม่
แตกต่างกับปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x Ghana  ซึ่ง
ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย  เฉลี่ย  เท่ากับ  17.54  
เปอร์เซ็นต์   แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Compact  
และ Deli x Lame  ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย  
เฉลี่ย  เท่ากับ  15.59  และ  15.35  เปอร์ เ ซ็นต์  
ตามล าดับ (รูปที่ 2) 

 

 
 
รูปที่ 2  เปอร์เซ็นต์น้ ามันต่อทะลาย  มีหน่วยเป็น 
          เปอร์เซ็นต ์

 
จากการวิเคราะห์ ผลผลติน้ ามันตอ่ไร่ต่อปี  พบ 

ว่า  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิ  ปาล์มน้ ามันพันธ์ุ  
Compact x Nigeria  ให้ผลผลติน้ ามันต่อไร่ต่อปี  เฉลีย่
สูงที่สุด  เท่ากับ  669  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  แต่ไม่
แตกต่างกับปาลม์น้ ามันพันธ์ุ  Compact x Ghana  ซึ่ง
ให้ผลผลติน้ ามันต่อไรต่่อปีเฉลีย่  เท่ากับ  635  กิโลกรัม
ต่อไรต่่อปี  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Compact  และ  
Deli x Lame  ซึ่งให้ผลผลิตน้ ามันต่อไร่ต่อปี  เฉลี่ย  
เท่ากับ  469.40  และ  214.90  กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี (รูป
ที่ 3) 

  

 
รูปที่ 3  ผลผลิตน้ ามัน  มีหน่วยเปน็กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี 

 
จากการวิเคราะห์ ผลผลติต่อต้น  พบว่า  มี

นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  ปาล์มน้ ามนัพันธุ์  Compact x 
Nigeria  ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด  เท่ากับ  129  กิโลกรัม
ต่อไรต่่อปี  แต่ไม่แตกต่างกับปาล์มน้ ามันพันธุ์  
Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  ซึ่งให้ผล
ผลิตเฉลีย่  เท่ากับ  129  และ  107  กิโลกรัมต่อไรต่่อปี 
ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x Lame  ซึ่งให้ผล
ผลิตเฉลีย่  เท่ากับ  50  กิโลกรัมต่อไรต่่อปี  (รูปที่ 4) 

 

 
 
รูปที่ 4  ผลผลิตต่อต้น หน่วยเป็นกิโลกรมัต่อต้นต่อปี 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลผลิตทะลายสดของปาล์มน้ ามันลูกผสม 
Elaeis  guineensis X  Elaeis oleifera   ได้แก่  
ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x Nigeria, Compact x 
Ghana  และ  Deli x Compact    ให้ผลผลิตสูงกว่า
ลูกผสมพันธุ์ D x P  สอดคล้องกับ Hardon (1969) ซึ่ง
ได้รายงานว่าผลผลิตของลูกผสม Elaeis  guineensis X  
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Elaeis oleifera   อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  และผลแต่ละเมล็ด
บนทะลายของปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis  guineensis 
X  Elaeis oleifera    สามารถงอกเป็นต้นกล้าต้นใหม่
ได้  สอดคล้องกับรายงานของ  Corley และ Tinker 
(2003) ซึ่งรายงานว่า ลูกผสม Elaeis  guineensis X  
Elaeis oleifera   จะไม่เป็นหมัน   

ปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis  guineensis X  
Elaeis oleifera   สามารถปลูกได้ในระยะปลูกที่
หนาแน่น  และมีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นช้าและ
มีทางใบสั้นกว่าปาล์มน้ ามันลูกผสม D x P  สอดคล้องกับ
รายงานของ  Escobar  and  Alvarado (2004)  ซึ่ง
รายงานความเป็นไปได้ส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามันใน
ระยะปลูกที่หนาแน่น และยืนยันมีหลายประชากรที่มี
ลักษณะการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นช้าและมีทางใบ
สั้น จากการทดลองพบว่า ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact 
x Nigeria, Compact x Ghana  และ  Deli x 
Compact  มีความสูงต้นที่ต่ ากว่าปาล์มน้ ามันลูกผสม D 
x P     นอกจากน้ี  ลักษณะทางใบสั้น ยังแสดงออกมา
อย่างโดดเด่น โดยปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x 
Nigeria, Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  
มีความยาวทางใบที่สั้นกว่าปาล์มน้ ามันลูกผสม D x P  
เฉลี่ย  54  เซนติเมตร   สอดคล้องกับ  Alvarado และ
คณะ (2007)  ซึ่งรายงานว่า  ปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็ค
เมื่อปลูกที่ระยะแบบสามเหลี่ยม 8 x 8 x 8 เมตร  จะมี
จ านวนต้นต่อพ้ืนท่ี เท่ากับ  160  ต้นต่อเฮกตาร์ (26 -28 
ต้นต่อไร่)  อย่างไรก็ตามนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันจึง
ต้องเข้มงวดต่อการเสาะแสวงหาพันธุกรรมของปาล์ม
น้ ามันซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง  ซึ่งเมื่อรวมกับ
สามารถปลูกให้มีจ านวนต้นต่อพื้นที่มากกว่าการปลูก
ปาล์มน้ ามัน พันธุ์  guineensis  D x P  จึงส่งผลให้ได้รับ
ผลผลิตที่มากกว่า  

จากการวิเคราะหผ์ลผลติทะลายสด  พบว่า  มี
นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  โดยพบว่า  ปาล์มน้ ามันพันธ์ุ  
Compact x Nigeria  ให้ผลผลติเฉลีย่สูงที่สดุ  เท่ากับ  
3634  กิโลกรัมต่อไรต่่อปี  แตไ่มแ่ตกต่างกับปาลม์น้ ามัน
พันธุ์  Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  
ซึ่งให้ผลผลิตเฉลีย่  เท่ากับ  3623  และ  3010  

กิโลกรมัต่อไร่ต่อปี ตามล าดบั  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli 
x Lame  ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย  เทา่กับ  1400  กิโลกรมั
ต่อไรต่่อปี  และ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ลักษณะความสูงต้น  พบว่า  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  โดย
พบว่า  ปาล์มน้ ามันพันธ์ุ  Deli x Compact  ให้ความสูง
ต้นเฉลีย่ต่ าที่สดุ  เท่ากับ  283 เซนติเมตร  แต่ไม่
แตกต่างกับปาลม์น้ ามันพันธ์ุ Compact x Nigeria และ 
Compact x Ghana    ซึ่งให้ความสูงเฉลี่ย  เท่ากับ  
288  และ  313  เซนติเมตรตามล าดับ   แต่แตกตา่งกับ
พันธุ์  Deli x Lame    ซึ่งให้ความสูงต้นเฉลี่ย    เท่ากับ  
352  เซนติเมตร  ผลการทดลองที่ได้ สอดคล้องกับ 
Escobar  and  Alvarado (2004)  ซึ่งรายงานผลของ
การพัฒนาลักษณะผลผลิต และลักษณะทะลายสดใน
ประชากรปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็คท่ีผสมกลับช่ัวท่ีสาม 
(BC3)  กับประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ของปาล์มน้ ามันพันธ์ุ
คอมแพ็ค(BC2F1)  พบว่า ประชากรปาล์มน้ ามันพันธุ์คอม
แพ็คที่ผสมกลับช่ัวท่ีสาม ให้ผลผลิตทะลายสด และ
ลักษณะผลผลิตน้ ามันอยู่ในเกณฑด์ี  แต่จะสญูเสีย
ลักษณะต้นเตีย้  ทางใบสั้น  ซึ่งเป็นลักษณะทีส่ าคญั ของ
ปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็ค แตกตา่งจากประชากรลูกผสม
ช่ัวท่ี 1 ของปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็คที่ยังคงลักษณะต้น
เตี้ย  ทางใบสั้นไว้ได้  ประชากรลกูผสมชั่วที่ 1 ของปาล์ม
น้ ามันพันธุ์คอมแพ็คมีการเจรญิเตบิโตทางล าต้นแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(P<0.05) กับพันธุ์ D x P ซึ่งถูก
ใช้เป็นตัวทดสอบ 

จากการวิเคราะห์ ความยาวจากโคนทางใบถึง
ปลายใบ พบว่า  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  โดยพบว่า  
ปาล์มน้ ามันพันธุ์  Deli x Compact ให้ความยาวจาก
โคนทางใบถึงปลายใบ เฉลี่ยต่ าที่สุด  เท่ากับ  302 
เซนติ เมตร   แต่ ไม่ แตกต่ า งกับปาล์มน้ ามั นพันธุ์ 
Compact x Ghana  และ  Compact x Nigeria ซึ่งให้
ความยาวจากโคนทางใบถึงปลายใบ เฉลี่ย  เท่ากับ  303  
และ  315  เซนติเมตร  ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  
Deli x Lame  ซึ่งให้ให้ความยาวจากโคนทางใบถึงปลาย
ใบ เฉลี่ย  เท่ากับ  361    เซนติเมตร  ผลการวิจัย
สอดคล้องกับ กับ  Escobar  and  Alvarado (2004)  
ซึ่งรายงานว่า  ปาล์มน้ ามันพันธุ์ Deli x Compact ซึ่ง
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เกิดจากการคัดเลือก Deli  dura  ที่ดีที่สุดจาก 
Guineensis  ผสมกับ  pisiferas  ที่ดีที่สุดของ BC2F1 
พบว่า  ให้ลักษณะทางใบสั้นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบใน
ประชากรลูกของปาล์มน้ ามันพันธ์ุคอมแพ็คที่ผสมกลับช่ัว
ที่สาม   ส าหรับการให้ผลผลิตน้ ามันสูงกว่าพันธุ์
เปรียบเทียบ D x P โดยให้ผลผลิตน้ ามันอยู่ที่  1008  
และ 928 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีต่อปี  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การทดลอง  เพราะจากการทดลองในครั้งนี้  ปาล์มน้ ามัน
พันธุ์ Deli x Compact  ให้ผลผลิตสูงกว่ากว่าพันธุ์
เปรียบเทียบ D x P กว่า  1610  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

จากการวิเคราะหผ์ลผลติน้ ามันต่อไร่ต่อปี   พบ 
ว่า  มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  โดยพบว่า  ปาล์มน้ ามันพันธุ์  
Compact x Nigeria  ให้ผลผลิตน้ ามันต่อไร่ต่อปี  เฉลี่ย
สูงที่สุด  เท่ากับ  669  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  แต่ไม่
แตกต่างกับปาล์มน้ ามันพันธุ์  Compact x Ghana  ซึ่ง
ให้ผลผลิตน้ ามันต่อไร่ต่อปีเฉลี่ย  เท่ากับ  635  กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ  แต่แตกต่างกับพันธุ์  Deli x 
Compact  และ  Deli x Lame  ซึ่งให้ผลผลิตน้ ามันต่อ
ไร่ต่อปี   เฉลี่ย  เท่า กับ  469.40  และ  214.90  
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ผลการทดลองที่ได้ไม่สอดคล้องกับ 
Escobar and  Alvarado (2004)  ซึ่งรายงานว่า  การ
คัดเลือกประชากรปาล์มน้ ามันพันธุ์คอมแพ็คที่ผสมกลับ
ช่ัวท่ีสอง (BC2)  พบว่าลูกผสม  C95-15922, C96-2270  
และ C95-15921 ให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 
38.4, 34.7 และ 34.1  ตันต่อเฮกตาร์  ตามล าดับ  โดย
ให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่า ประชากรลูกผสม
ช่ัวท่ี 1 ของปาล์มน้ ามัน   พันธุ์คอมแพ็คและพันธุ์ D x P 
ซึ่งให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ  28.7 และ  
27.5  ตันต่อเฮกตาร์  ตามล าดับ    ผลการทดลองท่ีไม่
สอดคล้องกันดังกล่าว  เป็นผลจากความแตกต่างของช่วง
อายุปาล์มน้ ามันที่ใช้ในการทดลอง  เพราะปาล์มน้ ามัน
ลูกผสม Elaeis  guineensis X  Elaeis oleifera   ที่ถูก
ใช้ในการทดลอง  ยังมีอายุน้อย  แต่คาดว่าจะให้ผลผลิต
น้ ามันต่อหน่วยพื้นที่สูงขึ้น  เมื่อปาล์มน้ ามันลูกผสม 
Elaeis  guineensis X  Elaeis oleifera   มีอายุเพิ่มขึ้น 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
1.  ปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis x  guineensis  

X Elaeis  oleifera  ได้แก่พันธุ์  Compact x Nigeria, 
Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  มีอัตรา
การเจริญเติบโตต่ ากว่าลูกผสม Elaeis x  guineensis  
ซึ่งได้แก่พันธุ์  Deli x Lame  ในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะ
ลักษณะความสูงต้น  และความยาวใบ  ซึ่งลักษณะความ
สูงต้นที่มีการเจริญเติบโตช้ากว่า ท าให้การเก็บเกี่ยวท าได้
ง่าย  และมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานกว่า นอกจากนี้
ลักษณะความยาวใบของลูกผสม  Elaeis x  guineensis  
X Elaeis   oleifera   เมื่อเปรียบเทียบกับลูกผสม 
Elaeis x  guineensis  มีความยาวใบที่สั้นกว่า  ดังนั้น  
จึงสามารถปลูกลูกผสม   Elaeis x  guineensis X 
Elaeis   oleifera  ในระยะปลูกที่สั้นกว่าลูกผสม Elaeis 
x  guineensis  ท าให้มีจ านวนต้นต่อไร่สูงกว่า  และท า
ให้ได้ผลผลิตทะลายสดที่สูงกว่าด้วย 

2.  ปาล์มน้ ามันลูกผสม Elaeis x  guineensis  
X Elaeis  oleifera   ได้แก่พันธุ์  Compact x Nigeria, 
Compact x Ghana  และ  Deli x Compact  ให้
ผลผลิตต่อต้น  ผลผลิตทะลายต่อไร่  และเปอร์เซ็นต์
น้ ามันต่อทะลาย  สูงกว่าลูกผสม Elaeis x  guineensis  
ดังนั้นจึงสามารถใช้พันธุ์ลูกผสม   Elaeis x  guineensis 
X Elaeis   oleifera  เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อการค้าในอนาคต
ได้     
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แห่งชาติที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้  และขอขอบคุณ
ส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  ที่สนับสนุนให้งานวิจัยนี้  ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
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การประเมินคุณค่าทางโภชนาการในกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
Evaluation on Nutritional Values of Krayasart from  

Pa-yah Leum Gaeng Germinated Brown Rice 
 

ตรีชฎา  อุทัยดา (Treechada  Utaida)*  
 

บทคัดย่อ 
ผลของชนิดข้าวพญาลืมแกงต่อคุณค่าทางโภชนาการของกระยาสารท  โดยศึกษาข้าวพญาลืมแกงชนิดต่างๆ 

ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอกที่น ามาผลิตข้าวพองเพื่อเป็นส่วนผสมในกระยาสารท  พบว่า ข้าวกล้อง
พญาลืมแกงงอกมีปริมาณโปรตีนสูง (ร้อยละ 8.71) ปริมาณความช้ืน  เถ้า  ไขมัน  เส้นใย  และคาร์โบไฮเดรต                
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) มีปริมาณสารกาบามากที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื่น               
(p ≤ 0.05) (1.04 มิลลิกรัมต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ าหนักแห้ง) และเมื่อน าข้าวพญาลืมแกงมาผ่านกระบวนการผลิต              
กระยาสารท พบว่า กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอกมีปริมาณความช้ืน เถ้า  ไขมัน  เส้นใย  โปรตีน และ
คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ ร้อยละ 5.71, 1.26, 0.04, 2.68, 7.20 และ 83.12 ตามล าดับ  สารกาบามีปริมาณลดลงโดย
สูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 81.15 นอกจากนี้  ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ
จ านวน 50 คน ใช้แบบทดสอบความชอบ 5 ระดับ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ และ
ความชอบโดยรวมของกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p > 0.05)  โดยที่ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมต่อกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอกอยู่ในระดับเฉยๆ 

 

ABSTRACT 
Effect of the Pa-yah Leum Gaeng rice’s types on the nutritional value of Krayasart was 

studied by using white rice, brown rice and germinated brown rice to make crispy rice for Krayasart's 
ingredient. It was found that Pa-yah Leum Gaeng germinated brown rice had high content of protein 
(8.71%)  while moisture, ash, fat, fiber and carbohydrate content are significantly different (p ≤ 0.05), 
and the highest content of GABA compared with the other raw materials (1.04 mg/g of sample dry 
matter).  After the process, the moisture, ash, fat, fiber, protein and carbohydrate content in Krayasart 
from Pa-yah Leum Gaeng germinated brown rice were 5.71, 1.26, 0.04, 2.68, 7.20 and 83.12, 
respectively. There was 81.15% loss of GABA content during processing. Furthermore, the result of 
sensory evaluation using 5-point hedonic scale with 50 panelists was shown that the consumer's 
acceptance in color, odor, taste and overall acceptance of Krayasart from three types of Pa-yah 
Leum Gaeng rice were not significantly different (p> 0.05),  which the consumer's overall acceptance 
of Krayasart from Pa-yah Leum Gaeng germinated brown rice was neither like nor dislike. 
 

 
ค าส าคัญ : ข้าวพญาลมืแกง  ข้าวกล้องงอก  กระยาสารท 
Key Words : Pa-yah Leum Gaeng rice,  Germinated  brown rice,  Krayasart   
*อาจารย ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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บทน า 
การให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง จะเห็นได้
จากที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ปรับมุมมองใหม่ว่าการดูแล
สุขภาพเป็นการลดความสี่ยงหรือช่วยป้องกันการเกิดโรค  
การดูแลสุขภาพมิใช่เพียงแค่การไม่เป็นโรค  แต่คือ           
การท าให้สุขภาพกายดีและสุขภาพใจสมบูรณ์ด้วย            
การออกก าลังกาย งดเหล้าบุหรี่ มีเวลาพักผ่อน รวมทั้ง
การเลือกกินอาหารที่ดี และเมื่อผู้บริโภคใส่ใจในเรื่อง
อาหารมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
ขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคให้            
ความสนใจต่ออาหารเพื่อสุขภาพโดยมีหลักการว่าผลิต
หรือสังเคราะห์มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งแสดงถึง    
ความสะอาด บริสุทธิ์ และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้                 
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติอย่าง     
ข้าวกล้องงอก ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะเพิ่มสารอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าของข้าว 

ข้าวกล้องงอกมีประโยชน์มากกว่าข้าวกล้อง 
เนื่องจากมีสารกาบา (gamma-aminobutyric acid; 
GABA) ของกรดกลูตามิก  ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็น
สารสื่อประสาท  มีประโยชน์ในการรักษาโรควิตกกังวล 
นอนไม่หลับ โรคลมชัก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน           
ช่วยควบคุมน้ าหนักตัว  และลดอาการซึมเศร้า 
(Hayakawa et al., 2004; Sunte et al., 2007) ดังนั้น 
การเลือกรับประทานข้าวกล้องงอกจึงนับว่าเป็นอีก
ทางเลือกส าหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับในเบื้องต้นที่
สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน  ทั้งยังเป็น
การลดปัญหาอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่มักพบในการใช้ยา
นอนหลับ และยาคลายความวิตกกังวล นอกจากนี้     
การน าข้าวกล้องมาแช่น้ ากลายเป็นข้าวกล้องงอก ยังเป็น
การช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวท าให้ราคาข้าวสูงขึ้นเป็น
ประโยชน์กับเกษตรกร และสามารถน าข้าวกล้องงอกมา
แปรรูปเป็นอาหารอื่นๆ เช่น คุกกี้ ขนมปัง ขนมอบกรอบ 
เป็นต้น (ยุภาวดี, 2556)  ข้าวไร่พื้นเมืองพันธุ์พญา     
ลืมแกงเป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวที่ เกษตรกรนิยมปลูก
กระจายในหลายพื้นที่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ จังหวัด
เลย และชัยภูมิ ลักษณะเด่นของข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง 

คือข้าวนึ่งสุก มีลักษณะอ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอม กล่าวคือ 
เยื่อหุ้มเมล็ด (pericarp) ไม่หนามาก ข้าวหุงสุกจึงมี           
เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม เมื่อเคี้ยวไม่สากหรือกระด้างแข็ง
เหมือนข้าวกล้องหุงในข้าวบางพันธุ์ ความกรุบเล็กน้อย
ของเยื่อหุ้มเมล็ดกับความอ่อนนุ่มของแป้งข้าวและการมี
กลิ่นหอมเป็นองค์ประกอบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว    
มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับข้าวกล้องหุงสุกพันธุ์อื่นๆ 
(จรัญจิต และคณะ, 2556)  กระยาสารทเป็นอาหาร
ประเภทของหวานท าจากถั่ว งา ข้าวคั่ว ผัดกับน้ าตาล 
สามารถเก็บรับประทานได้เป็นเวลานาน ปัจจุบันนิยม
รับประทานกระยาสารทเป็นอาหารว่างและเป็นขนมที่มี
อยู่ติดบ้าน เนื่องจากทานง่ายได้ประโยชน์จากธัญพืช
หลากชนิดเหมาะกับผู้รักสุขภาพ  ส่วนประกอบของ
กระยาสารทมีน้ าตาลกลูโคส ซึ่งเป็นน้ าตาลที่ร่างกาย
น ามาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการและสามารถให้พลังงานแก่
ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ธัญพืช เช่น งาด าเป็นอาหาร         
ที่มีค่าดัชนีไกลซีมิก (glycemic Index) ปานกลาง       
มีสารอาหารประเภทโปรตีน ไขมัน วิตามินบี วิตามินอี 
ธาตุเหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม โครเมียม สังกะสี ช่วยในการบ ารุงระบบ
ประสาทในสมอง บ ารุงผม และผิวพรรณให้ ชุ่ม ช่ืน 
ตลอดจนบ ารุ งกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยลด               
คลอเลสเตอรอล  ป้องกันอาการหลอดเลือดแข็งตัว 
ป้องกันโรคหัวใจท าให้ระบบหัวใจแข็งแรง และมีสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ช่วยต่อต้านมะเร็ง  (ปิยะวัน, 2556) 

ดังนั้น การศึกษาค ุณค ่าทางโภชนาการ ใน          
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก  สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อน าไปผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับ
บุคคลที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ  อีกทั้งสร้างความหลากหลาย
ในการเลือกบริโภคให้กับผู้บริโภคทั่วไป  นอกจากนี้    
ยังเป็นการสรรสร้างคุณค่าจากผลผลิตภาคเกษตรและ
การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ภาคอุตสาหกรรม  โดยมีส่วนช่วยในการน าผลผลิต
ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลค่า เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและน าไปสู่          
การพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารและสารกาบา

ของกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
2. เพื่อทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

ผู้บริโภคต่อกระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
 
วิธีการวิจัย 

1.  การเตรียมวัตถุดิบ   
1) ข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก เตรียมโดย 

น า ม าผ ่า นก ร ะบ ว นก า ร เ พ าะ ง อก ด ้ว ย การล้ า ง
ข้าวเปลือก ทิ้งส่วนข้าวเปลือกที่ลอยน้ า  แช่ข้าวเปลือก
ในน้ านาน 4 ชั่วโมง ล้างน้ าอีกครั้งหนึ่ง แล้วบรรจุใส่
กล่องพลาสติกที่รองด้วยผ้าบุฟองน้ า ใส่ข้าวเปลือกสูง
จากพื้นกล่อง 1 ใน 3 ของความสูง ปิดทับด้วยผ้าชุบ
น้ าอีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชื้น ปิดฝากล่อง ตั้งไว้ที่
อุณหภูมิ 30-35oซ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  จะพบว่ามี
รากงอกออกมาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร จากนั้นน าไป
อบที ่อุณหภูมิ 60oซ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หรือ
จนกระทั่งมีความชื้นร้อยละ  14-15  แล้วน าไปสีด้วย
เครื่องกะเทาะเปลือก (นงนุช, 2555) เก็บในภาชนะที่
ปิดสนิท  

2) ข้าวตอก เตรียมโดยน าข้าวเปลือกพันธุ์ 
กข6 คั่วในกระทะที่ร้อนโดยใส่ลงทีละน้อยๆ เมื่อข้าว
โดนความร้อนจะท าให้แตกออก แล้วคัดแยกส่วน
เปลือกทิ้ง และน าข้าวตอกเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของกระยาสารท 
  3) ข้าวพอง ได้จากการน าข้าวเหนียวมานึ่ง
ให้สุก อบให้แห้งแล้วน ามาคั่วให้พอง  โดยมีวิธีการดังนี้ 
น าข้าวพญาลืมแกงล้างท าความสะอาด แช่น้ านาน 3 
ชั่วโมง แล้วนึ่งให้สุกด้วยไอน้ า ใช้เวลา 30-40 นาที  
และลดอุณหภูมิโดยใช้ความเย็นด้วยการน าข้าวที่นึ่ง
ส ุกแล ้ว  เ กลี ่ย และ ใส ่ถ ุงพลาสต ิกน า ไปแช่ตู ้เ ย ็น
อุณหภูมิ 4-6oซ นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นน าข้าวออก
จากตู ้เย ็น บี ้ให้เป็นเม ็ดๆ แล้ว เทใส่ถาดสแตนเลส  
น าไปอบที่อุณหภูมิ 60oซ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งการจะ
ท าให้ข้าวพองนั้นต้องให้ความร้อนโดยฉับพลันด้วย

การตั้งกระทะให้ร้อน น าข้าวที่ผ่านการอบแล้วใส่ลง
ไปทีละน้อยๆ เมื่อข้าวโดนความร้อน (อุณหภูมิ  250-
270oซ) จะท าให้พองออกมา (ประเทือง, 2558) แล้ว
จ ึงน า ข ้า วพองที ่ไ ด ้ (ความ ชื ้น ร ้อ ยละ  3-5)  เป็น
ส่วนผสมในกระยาสารทต่อไป 
 2. กระบวนการผลิตกระยาสารทจากข้าวกล้อง
พญาลืมแกงงอก  จากการศึกษาเบื้องต้น  (ปิยะวัน , 
2556)  และปรับปรุ งสูตร ในการผลิตกระยาสารท       
ได้ส่วนผสมของกระยาสารทสูตรพื้นฐานดังนี้ ข้าวพอง
ร้อยละ 40.82 ข้าวตอกร้อยละ 13.61 ถั่วลิสงคั่ว       
ร้อยละ 4.53 งาขาวคั่วร้อยละ 4.53 น้ าผึ้งร้อยละ 27.21  
กลูโคสไซรัปร้อยละ 9.07 และเกลือร้อยละ 0.23  
จากนั้นศ ึกษาชนิดของข ้าวพญาล ืมแกง เพื ่อผล ิต    
ข ้า วพองที ่ใ ช ้เป ็นส ่วนผสม ในกระยาสารท  โดย
เปรียบเทียบข้าวขาวพญาลืมแกง  ข้าวกล้องพญา           
ลืมแกง และข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก   

วิธีการผลิตกระยาสารทเริ่มต้นด้วยการผสม
น้ าผึ้งกับเกลือในกระทะทองเหลือง น าขึ้นตั้งไฟอ่อน   
คนให้ละลายจากนั้นเติมข้าวตอกลงในส่วนผสมคลุกเคล้า
ให้เข้ากัน และเติมข้าวพอง ถ่ัวลิสงคั่ว งาขาวคั่ว  ผสมให้
เข้ากันก่อนที่จะเติมกลูโคสไซรัป คลุกส่วนผสมให้เข้ากัน  
ปิดไฟแล้วยกกระทะลงจากเตา เทส่วนผสมใส่ถาด           
สแตนเลส  น าไปอบที่อุณหภูมิ 100oซ เป็นเวลา 10 นาที  
จากนั้นน าใส่พิมพ์ขึ้นรูป และอบที่อุณหภูมิ 100oซ เป็น
เวลา 10 นาที อีกครั้งหนึ่ง  น าถาดออกจากตู้อบ พักไว้
ให้เย็นสักครู่ และบรรจุใส่ภาชนะบรรจุ  
 3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ 
กระยาสารท  
  1) การวิ เคราะห์ปริมาณสารอาหาร 
(proximate analysis)  ดังนี้  ปริมาณโปรตีน  ไขมัน  
คาร์โบไฮเดรต  ความช้ืน  เถ้า และเส้นใย  (AOAC, 
2002)    
  2) การวิเคราะห์ปริมาณสารกาบาตามวิธีของ 
Jannoey et al. (2010)  การเตรียมตัวอย่างข้าวและ
กระยาสารทโดยใช้ตัวอย่าง 250 มิลลิกรัม ผสมกับ
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เอธานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 ปริมาตร 800 
ไมโครลิตร เขย่า 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และน าไป    
ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000g อุณหภูมิ 4oซ เป็น
เวลา 10 นาที  และน าส่วนใสด้านบนเก็บไว้ แล้วส่วนที่
เหลือด้านล่างน าไปผสมกับเอธานอลความเข้มข้นร้อยละ 
70 ปริมาตร 800 ไมโครลิตร ท าซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง และ
น าส่วนใสด้านบนรวมกัน  จากนั้นกรองผ่านแผ่นกรอง 
ขนาด 0.45 ไมโครเมตร และวิเคราะห์สารกาบาด้วยวิธี
โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)  โดยน า
ตัวอย่างที่กรองแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับบอเรต
บัฟเฟอร์ (pH 8) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร สารละลาย    
2-ไฮดรอกซี แนพธาล์ดี ไ ฮด์  ( 2-Hydroxynaphthal 
dehyde; HN) ความเข้มข้นร้อยละ 0.3  ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร น าไปให้ความร้อนในอ่างควบคุมอุณหภูมิที ่ 
80oซ  เป็นเวลา 10 นาที ท าให้เย็นแล้วเติมเมธานอล 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วฉีดเข้าเครื่อง 
HPLC (JASCO, Japan) ปริมาตรของการฉีดเท่ากับ 50 
ไม โครลิตร  และมี สภาวะของการวิ เ คระห์  ดั งนี้            
สารมาตรฐานกาบา (Fluka, China) Mobile phase 
ประกอบด้วยอะซิโตไนไตรล์ (mobile phase A) :         
กรดฟอร์มิค ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 (mobile phase 
B) เท่ากับ 35:65, 40:60, 55:45 และ 35:65  ที่  0, 5, 
10 และ 20 นาที ความยาวคลื่น 330 นาโนเมตร  
อัตราเร็ว 1 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิคอลัมน์ 20ºซ  และ
คอลัมน์ชนิด ZORBAX Eclipse Amino Acid Analysis 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 มิลลิเมตร ความยาว 25 
เซนติเมตร (Tosoh Corporation, Japan) 
 4.  การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส  โดย
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อกระยาสารทจาก 
ข้าวพญาลืมแกงทั้ง 3 ชนิด เปรียบเทียบกับกระยาสารท
ทางการค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว (ตัวอย่าง
ควบคุม )  ในคุณลักษณะด้ านสี  กลิ่ น  เนื้ อสั มผั ส                
( ค วามกรอบ )  ร สชาติ  แล ะความชอบ โดยร วม              
ใช้แบบทดสอบ Hedonic scoring test 5 points         
ผู้ทดสอบชิมเป็นบุคคลทั่วไป อายุ 18-45 ปี ทั้งเพศชาย
และหญิง ซึ่งไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจ านวน 50 คน         
ให้คะแนนตามความชอบจาก 1 ถึง 5  โดยที่ 5 เป็น

คะแนนที่ชอบมากตามล าดับไปจนถึง 1 เป็นคะแนนที่         
ไม่ชอบมาก  ขั้นตอนการทดสอบการยอมรับของผู้บรโิภค
ท าโดยการสุ่ มรหัสตั วเลข 3 ตัวในแต่ละตั วอย่าง             
สุ่มล าดับการน าเสนอตัวอย่างให้ผู้ทดสอบแต่ละคน
แตกต่างกัน ช้ีแจงวิธีการทดสอบตัวอย่างโดยทดสอบ
ตัวอย่างตามล าดับจากซ้ายไปขวา แล้วให้คะแนน
ความชอบในแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
รหัสตัวอย่าง และให้ผู้ทดสอบใช้น้ าบ้วนปากระหว่าง         
การทดสอบแต่ละตัวอย่าง (ดัดแปลงวิธีจากไพโรจน์, 
2545; เพ็ญขวัญ, 2536)   

5.  การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  โดยการวิเคราะห์
คุณค่าทางโภชนาการของกระยาสารทวางแผนการ
ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ (Completely 
Randomized Design, CRD) และการทดสอบสมบัติ
ทางประสาทสัมผัสวางแผนการทดลองแบบบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, 
RCBD)  ซึ่งให้ผู้ทดสอบเป็นบล็อก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) (อิศรพงษ,์ 2545)   
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก 
 1)  การศึกษากระบวนการผลิตกระยาสารท
จากข้าวพญาลืมแกง ได้ ผลการวิ เคราะห์ปริมาณ
สารอาหารของว ัตถ ุด ิบ  (RM)  ซึ ่ง ได ้แก ่ ข ้า วขาว     
ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอกจากข้าวพญาลืมแกง
ข้าวตอกจากข้าวเหนียวพันธุ ์ กข6 และผลิตภัณฑ์
กระยาสารท  (PD) จากข้าวพญาลืมแกงชนิดต่างๆ 
แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า ผลิตภัณฑ์กระยาสารทท่ีผลิต
จากข้าวพญาลืมแกงทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณความช้ืนไม่เกิน
ร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก าหนด (มผช.709/2547)  ปริมาณเถ้า  
ไขมัน  เส้นใย  โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)  โดยที่
กระยาสารทจากข้าวกล้องงอกมีปริมาณสารอาหาร
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ประเภทโปรตีนมากกว่าข้าวกลอ้งและข้าวขาว ตามล าดบั 
ทั้งนี้ เนื่องจากตัวอย่างเป็นข้าวแบบกะเทาะเปลือก     
ซึ่งโปรตีนสะสมอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดและไม่ถูกขัดสีออก               
(อุไรวรรณ และคณะ, 2556) ขณะที่ปริมาณไขมันมีค่า 
ต่ ากว่า  แสดงให้เห็นว่าข้าวพญาลืมแกงชนิดต่างๆ มีผล
ต่อปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์กระยาสารท อีกทั้ง
ยังเหมาะสมส าหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ดี  
 2)  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบาของ
วัตถุดิบและกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงชนิด
ต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ข้าวกล้องพญา
ลืมแกงงอกมีปริมาณสารกาบามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
วัตถุดิบชนิดอื่น (p ≤ 0.05) และเมื่อผ่านกระบวนการ
ผลิตกระยาสารทแล้ วสาร กาบามี ปริ ม าณลดลง          
คิดปริมาณที่เปลี่ยนแปลงพบว่ามีการสูญเสียไประหว่าง
กระบวนการผลิตร้อยละ 81.15  และเช่นเดียวกันกับ
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงมีการสูญเสีย
ปริมาณสารกาบาร้อยละ 59.18  ของที่มีอยู่ในวัตถุดิบ 
แสดงให้เห็นว่า  กระบวนการผลิตและชนิดของข้าว
พญาลืมแกงมีผลต่อปริมาณสารกาบาทั้งในวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ขนิษฐา และคณะ 
(2553) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารกาบา
ระหว่างการผลิตข้าวเหนียวด างอกพอง พบว่าปริมาณ
สารกาบาลดลงโดยคิดเปรียบเทียบกับสารกาบาเริ่มต้น  
8.07 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง เมื่อผ่าน      
การทอดมีสารกาบาเท่ากับ 3.52 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
น้ าหนักแห้ง ท าให้สูญเสียสารกาบาร้อยละ 56.38       
และ ศุภนุช (2554) ได้ศึกษาปริมาณสารกาบาใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชจากข้าวกล้องงอกโดยใช้
กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (extrusion) เมื่อเปรียบเทียบ

สารกาบาก่อนและหลังผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน 
พบว่า หลังผ่านกระบวนเอ็กซ์ทรูชันมีปริมาณสารกาบา
ลดลงร้อยละ 3.99 นอกจากนี้ สารกาบาจะมีความคงตัว
ในอาหารด้วยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ า ระยะเวลา
สั้น และที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 5 มากกว่า 4.5  
(Wang et al., 2009)  

2.  ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของผู้บริโภคต่อกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงชนิด
ต่างๆ (ตารางที ่ 3)   พบว่า  ผู ้บร ิโภคมีความชอบ
คุณล ักษณะด ้านส ี กลิ ่น  รสชาต ิ และความชอบ
โดยรวมของกระยาสารทข้าวพญาลืมแกงที่ผลิตจาก 
ข้าวขาว  ข้าวกล้อง และข้าวกล้อง งอกไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)    
แต่มีความแตกต่างกับตัวอย่างควบคุม  ทั ้งนี ้ อาจ
เนื่องมาจากกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงมีลักษณะ
ปรากฏเป็นสีขาวถึงขาวนวล กลิ ่นน้ าผึ ้ง ไม่เด ่นชัด  
รสชาติหวานน้อย ขณะที ่ตัวอย่างควบคุมมีลักษณะ
ปรากฏเป็นสีเหลืองทอง มีความมันเงา กลิ่นหอม รสชาติ 
หวาน จึงดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและได้คะแนน
ความชอบมากกว่าตัวอย่างกระยาสารทจากข้าวพญา   
ลืมแกงชนิดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบโดยรวมต่อกระยาสารทจากข้าวกล้องพญา   
ลืมแกงงอกอยู่ในระดับเฉยๆ ซึ่งบอกไม่ได้ว่าชอบหรือ   
ไม่ชอบ นอกจากนี้   ผู้บริ โภคยังมีข้อเสนอแนะว่า         
มีความชอบด้านเนื้อสัมผัสของกระยาสารทจาก           
ข้าวกล้องพญาลืมแกงงอกซึ่งเหมาะกับการรับประทาน
เป็นอาหารว่างและยังมีคุณค่าทางสารอาหารอีกด้วย 
 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารของวัตถุดิบและกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงชนิดต่าง ๆ  
 

ปริมาณสารอาหาร 
(ร้อยละ) 

สิ่งทดลอง 

RM1 RM2 RM3 RM4 PD1 PD2 PD3 

ความชื้น 11.46f
0.13 10.95e

0.14 9.52d
0.06 5.92ab

0.28 7.45c
0.05 6.13b

0.03 5.71a
0.28 

เถ้า  0.28f
0.03 1.23c

0.04 1.37b
0.04 1.51a

0.04 0.83e
0.03 1.04d

0.03 1.26c
0.05 
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ไขมัน 0.51b
0.02 2.24d

0.15 1.99c
0.11 1.91c

0.11 6.25e
0.13 0.11a

0.07 0.04a
0.02 

เส้นใย  0.37d
0.12 1.54c

0.11 1.86c
0.10 2.79a

0.08 0.52d
0.02 2.23b

0.46 2.68a
0.19 

โปรตีน 7.29c
0.13 8.59a

0.21 8.71a
0.16 8.02b

0.16 6.13e
0.14 6.45d

0.06 7.20c
0.05 

คาร์โบไฮเดรต  80.09d
0.15 75.45a

0.26 76.54b
0.24 79.86d

0.38 78.82c
0.19 84.05f

0.54 83.12e
0.32 

ผลการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ยของการทดลอง 3 ซ้ า  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
a,b,c,…  ในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีอักษรก ากับต่างกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

RM1 = ข้าวขาวพญาลืมแกง RM2 = ข้าวกล้องพญาลืมแกง  RM3 = ข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก   RM4 = ข้าวตอก  PD1 = กระยาสารทจากข้าว
ขาวพญาลืมแกง  PD2 = กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกง และ PD3 = กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก  

   
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารกาบาของ
วัตถุดิบและกระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงชนิด
ต่างๆ 
 

ตัวอย่าง 
ปริมาณสารกาบา (มิลลิกรัมต่อ
ตัวอย่าง 1 กรัมน  าหนกัแห้ง) 

RM1 N.D. 
RM2 0.06c±0.01 
RM3 1.04a±0.02 
PD1 N.D. 
PD2 0.01d±0.00 
PD3 0.08b±0.01 

a,b,c,…  ในแถวแนวตั้งเดียวกันที่มีอักษรก ากับต่างกัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การ วิ เ ค ร าะ ห์คุณค่ าท าง โภชนากา รของ           
กระยาสารทจากข้าวกล้องพญาลืมแกงงอก  โดยศึกษา
ปริมาณสารอาหาร ปริมาณสารกาบา และคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บรโิภคต่อกระยาสารทจากข้าวกล้อง
พญาลืมแกงงอก  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ข้าวกล้องพญา
ลืมแกงงอกมีปริมาณโปรตีนสูง (ร้อยละ 8.71)  ซึ่งจาก
งานวิจัยของ Kamatsuzaki et al. (2007)  พบว่า เมล็ด
ข้าวงอกผลิตกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์
หรือสร้างได้ในปริมาณน้อยคือไลซีน (lysine) โดยมี
ปริมาณมากกว่าข้าวกล้องปกติ 2 เท่า  นอกจากนี้      
ข้าวกล้องพญาลืมแกงงอกมีปริมาณเถ้า  ไขมัน  เส้นใย  
โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p ≤ 0.05)  และมีปริมาณสารกาบามากที่สุด
เมื่อเทียบกับวัตถุดิบชนิดอื่น (p ≤ 0.05)  (1.04 มิลลิกรัม
ต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ าหนักแห้ง) รองลงมาคือข้าวกล้อง
พญาลืมแกงมีปริมาณสารกาบาเท่ากับ 0.06  มิลลิกรัม
ต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ าหนักแห้ง ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ     
จรัญจิต และคณะ (2556)  ได้วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการในเมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องพญาลืมแกง พบว่า    
มีปริมาณสารกาบาเท่ากับ 0.00945 มิลลิกรัมต่อกรัม  
และ Cornejo et al. (2015)  พบว่า ข้าวกล้องงอกท่ี
ผ่านกระบวนการงอกเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จะมี
คุณประโยชน์ทางโภชนาการโดยมีปริมาณโปรตีน ไขมัน 
และองค์ประกอบท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ได้แก่ สารกาบา
และโพลีฟีนอลมากกว่าข้าวพื้นฐานทั่วไป ซึ่งสารเหล่านี้
จะช่วยเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ  จากนั้นเมื่อน า
ข้าวพญาลืมแกงมาผ่านกระบวนการผลิตกระยาสารท
แล้ว พบว่า สารกาบามีปริมาณลดลงโดยปร ิมาณ            
สารกาบาในกระยาสารทจากข้าวกลอ้งพญาลืมแกงงอก
และข้าวกล้องพญาลืมแกงเท่ากับ  0.08 และ 0.01 
มิลลิกรัมต่อตัวอย่าง 1 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ      
ซึ่ ง เ มื่ อ คิ ดปริ ม าณสูญ เสี ย ส า ร ก า บ า ไประหว่ า ง
กระบวนการผลิตเฉลี่ยประมาณร้อยละ  70 แล ะ        
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ผู้บริโภคมี
ความชอบคุณล ักษณะด ้านส ี กลิ ่น  รสชาต ิ และ
ความชอบโดยรวมของกระยาสารทข้าวพญาลืมแกงที่
ผลิตจากข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)     
โดยที่ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมต่อกระยาสารทจาก
ข้าวกล้องพญาลืมแกงงอกอยู่ในระดับเฉยๆ 
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ตารางที่ 3 ค่าคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผู้บรโิภคตอ่กระยาสารทจากข้าวพญาลืมแกงชนิดต่างๆ 
 

คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ์

สิ่งทดลอง 
ตัวอย่างควบคุม PD1 PD2 PD3 

ส ี 4.56a
0.611 3.24b

1.098 3.26b
1.065 3.48b

0.953 
กลิ่น 4.48a

0.544 3.20b
1.030 3.26b

0.986 3.24b
0.981 

เนื้อสัมผัส ns 3.580.859 3.581.071 3.760.981 3.800.833 
รสชาต ิ 3.84a

0.889 3.38b
1.067 3.26b

1.006 3.14b
0.857 

ความชอบโดยรวม 4.00a
0.833 3.28b

0.948 3.36b
0.802 3.32b

0.741 
a,b  ในแถวแนวนอนเดียวกันที่มีอักษรก ากับเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
ns  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) 
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การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ 
: กรณีศึกษาชุมชนไทยทรงด า ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

Application of Local Wisdom to Using Health Food : A Case Study of the Thai Song Dom 
Community, Hu Chang Sub-District, Bang Len District, Nakhon Pathom Province 

ชลลดา ทวีคณู  (Mrs Chollada taweekoon)* 
 จิราณีย์  พันมลู  (Miss Jiranee  Phanmool)**  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 2) การสืบทอดและการประยุกต์ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ และ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพของชุมชนไทยทรงด าในเขตต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณเ์จาะลึกจ านวน 16 ราย และสอบถามกลุ่มตัวแทนครวัเรือนด้วยแบบสอบถาม จ านวน 
286 คน วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชาวไทย
ทรงด าไผ่หูช้างมีวีถีการด ารงชีวิตแบบคงเอกลักษณ์ด้านอาหารแบบด้ังเดิมโดยผสมผสานกับการรับประทานอาหารตามสมัย
นิยม ใช้แหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติในท้องถิ่น หรือมีการปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน รสชาติ
อาหารมีรสชาติที่ไม่จัดจ้าน ชุมชนได้มีการประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบจากผักพื้นบ้านรับประทานในชีวิตประจ าวัน และ
ใช้เป็นอาหารเพ่ือประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน เช่น การไหว้ผีบรรพบุรุษ งานศพ             
งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานสงกรานต์ เป็นต้น อาหารสุขภาพได้แก่  (1) แกงหน่อไม้ส้ม (2) แกงหยวกกล้วย  (3) ผักจุ๊บ  
(4) แกงส้มผักบุ้งใส่กบ  (5) แจ่วปลาร้า และ (6) ผักจิ้มแจ่วปลา (ผักสดและผักต้ม) เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมี
ประโยชน์ ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งช่วยรักษาโรคความเสื่อมของร่างกาย และมีภูมิต้านทานโรค ชุมชนมีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านอาหารโดยมีการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับวิถี
การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และมีการสืบทอดด้วยวิธีการบอกเล่า การอธิบาย และการฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้ในการเลือกแหล่ง
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร กรรมวิธีการปรุงอาหาร และคุณค่าของการประกอบอาหารจากสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้                    
การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนเปลี่ยนแปลงด้วยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิม
กับภูมิปัญญาสมัยใหม่  
 

ABSTRACT 
The research aimed to study were (1) to study the characteristics of local healthy food             

(2) to study the transmission and the application of local wisdom in terms of healthy food and (3) to 
study the factors influencing the use of local wisdom for cooking healthy food belonging to the 
Community of Tai Song Dam, Pai Hu Chang Sub-district Nakhon Pathom Province. Both qualitative and 
quantitative methods were utilized for analyzing data in this research. The data were collected through 
in-depth interview, using 16 key informants, as well as 286 household representatives. The data were 
statistically analyzed in descriptive statistics and demonstrated in frequency, percentage, mean, standard 
deviation.  
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The findings revealed that the current lifestyle of Tai Song Dam people, living in Pai Hu Chang 
Sub-district, is unique and maintains in Tai Song Dam traditional style, mixed with a contemporary style. In 
addition, this community has a cooking style using raw ingredients available in their area. They planted 
some local vegetables for household consumption. Local vegetables were used to cook in daily life and 
served in special occasion for long time such as worshiping spirits, funeral, wedding ceremonies, house 
warming ceremonies, etc. There were many healthy such as Kaeng Nor Mai Som (Curry with Sour Baby 
Bamboos), Kaeng Yuak Kluay (Curry with Babana Stalks), Pak Joob (Vegetables for Dipping), Kaeng Som Pak 
Bung Kob (Curry with morning glory and frogs), Jaew Pla La (Fermented Fish Paste), Pak Jim Jaew Pla 
(Vegetables for dipping with fish paste). The mixed of tradition and contemporary style was employee to 
conform to nowadays living. The local wisdoms were carry down to the lineage by hear saying, describing 
and training with their parentage in terms of ingredient resources, ingredient selection, cooking process 
and valuation of cooking. The changed of community contests, economy culture and new technology 
were influenced to the application of local wisdom and caused the changing of community living by of 
traditional and modernized wisdoms.    

  
ค าส าคัญ :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อาหารเพื่อสุขภาพ, ไทยทรงด า 
Key Words :  Local wisdom, Health Food, Thai Song Dom 
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บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ ด้วยการเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์ สนับสนุนการน าภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและ
บริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เช่น อาหารสุขภาพ 
หัตถกรรม บริการสุขภาพ บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น 
โดยรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายในการฟื้นฟู
และสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต 
ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม แล้วยังเป็นการรณรงค์เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า
ความส าคัญของอาหารไทย และจัดให้มีมาตรการสร้าง
สุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วย การตาย 
และผลกระทบจากโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรง
มะเร็ง ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา, 2554) เพื่อเป็น
การป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคของคน
ไทย เนื่องจากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนไทยได้ถูกกระแสวัฒนธรรมการ
บริโภคแบบตะวันตกและอเมริกันเข้าครอบง า จนท าให้
คนไทยเริ่มที่จะละเลยและมองไม่เห็นคุณค่าในการ
บริโภคอาหารแบบไทยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและ
เยาวชน ผลพวงของการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนดังกล่าว 
จึงท าให้คนไทยประสบกับความเจ็บป่วย ล้มตายด้วยโรค
ชนิดเดียวกับชาวตะวันตกและอเมริกันเพิ่มมากขึ้นอย่าง
น่าตกใจ โรคดังกล่าวแฝงมากับการบริโภคอาหารท่ีขาด
ความสมดุลและอาหารปนเปื้อน และทวีความรุนแรง 
มากขึน้ ในศตวรรษที่ 21 (ส านักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ, 
2554) รวมถึงการสร้างค่านิยม  จิตส านึกและความ

ภาคภูมิใจในเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทยด้วยเพื่อเสริมสร้าง
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารพื้นบ้าน
ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทที่ส าคัญเพิ่มมากขึ้น            
ในฐานะที่เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงให้แก่
สังคม และเศรษฐกิจชุมชน อาหารเพื่อสุขภาพเป็น
อาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นคุณค่าทาง
สารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน คุณค่าทางโภชนาการ คุณค่า
ทางยาและสมุนไพร และคุณค่าทางภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น            
ผัก ผลไม้ ธัญพืช นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารที่ให้
วิตามินต่างๆ แล้ว ยังได้รับใยอาหารหรือกากอาหาร             
ซึ่งสามารถดูดซับเอาสิ่งเป็นพิษต่างๆ ของร่างกายในล าไส้
ใหญ่ ท าให้ลดโอกาสที่สารพิษต่างๆ จะสัมผัสกับผนัง
ล าไส้ ซึ่งการกินอาหารท่ีมีเส้นใยน้อยจึงมีโอกาสเกิดภาวะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโภชนาการ เช่น โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง 
หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง และท้องผูก ส าหรับ
อาหารพื้นบ้าน เป็นอาหารตามธรรมชาติที่มีลักษณะ
พิเศษตามภูมิอากาศและภูมิประเทศ และมีเอกลักษณ์
ส าคัญ คือ อาหารจะถูกปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น และ
วิธีการโดยเฉพาะตามแบบวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 
เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่สั่งสมมา และเป็นภูมิ
ปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลัง 

ไทยทรงด า เป็นกลุ่ มชนที่ ยั งคงยึ ดมั่ น ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมไป
ถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารและการท าอาหาร
พื้นบ้าน ในการประกอบอาหารพื้นบ้านของชาวไทย           
ทรงด าขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณี มักจะเป็น
อาหารที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการจากบรรพบุรุษ ถือเป็น
วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา เป็นอาหารที่มีคุณค่า
โภชนาการสูง ท าให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บและท าให้อายุยืน ชาวไทยทรงด าจะได้รับ
ความรู้ในการประกอบอาหารมาจากบรรพบุรุษ สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการประกอบอาหาร คือ ของที่จะน ามาประกอบ
อาหารจะต้องเป็นของสด และสะอาด ไทยทรงด ามักจะ
บริโภคอาหารที่ท าสุกใหม่ๆ และเป็นอาหารที่มีรสจืด             
สิ่งที่น ามาประกอบอาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ พืชพันธุ์ต่างๆ 
ที่หาได้ง่ายมีอยู่ในท้องถิ่น ไทยทรงด ายังใช้อาหารพื้นบ้าน
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ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการ
ถ่ายทอดแบบปากต่อปากจากบรรพบุรุษ อาหารดังกล่าว
นั้นบรรพบุรุษใช้เซ่นบวงสรวงภูตผีปีศาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ เคารพบูชา ซึ่ งผลจากการที่ ใ ช้อาหารเหล่านี้ เซ่น
บวงสรวงแล้ว ท าให้หมู่บ้านหรือครอบครัวของผู้เซ่น
บวงสรวง สงบเรียบร้อย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ บรรดาลูกหลานจึงได้ยึดถือเป็น
แนวประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา ด้วยความเช่ือหากได้
ประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นศิริมงคลกับครอบครัว อาหาร
พื้นบ้านเป็นเสมือนยาอายุวัฒนะที่สามารถบ ารุงร่างกาย
ให้แข็งแรง ตลอดจนป้องกันและบ าบัดรักษาโรคภัยไข้
เจ็บที่เกิดขึ้น (เปรมวิทย์ วิวัฒน์เศรษฐ์ , 2532 : 4-5) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพของชุมชนไทย
ทรงด า ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทั้งนี้เนื่องจากอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงด า ล้วน
ประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีเป็นสมุนไพร เช่น กระชาย 
กระเทียม กระเพรา ข่า ตะไคร้ พริกไทย หัวหอม ฯลฯ 
สมุนไพรเหล่านี้ต่างก็มีคุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณ
ในการบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ นอกจากน้ี
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในต าบลไผ่หูช้างมีลักษณะ
โดดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้วยการจัด
โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงด าต าบลไผ่หู
ช้างเป็นประจ า เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ทรงด า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี ด้วยการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนและ
ผู้สูงอายุเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี อันดี
งาม ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีได้กับชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาลักษณะอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ  
2) เพือ่ศึกษาการสบืทอดและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ 
3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน      
ไทยทรงด าต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษาเป็นชุมชนไทยทรงด าต าบลไผ่หูช้าง 

โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนประชากรศึกษา 
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือน ใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้นตอนด้วยวิธีการจ าแนกเป็นสัดส่วนตาม
จ านวนครัวเรือน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 995 ครัวเรือน ได้กลุ่มตัวอย่าง 
286 คน มีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณ์
รายบุคคล ด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ท าการคัดเลือกด้วยเทคนิคแบบลูกโซ่ (Snowball 
Technique) จ านวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนจากหน่วยงานในท้องถิ่น 
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

ทั้งนี้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 
แล้วท าการตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
ค าถามทั้งชุดของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ .879 มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยหาค่าความถี่     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็น

ต าบลที่มีชาวไทยทรงด าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก มี
เอกลักษณ์ความเป็นอยู่เฉพาะตัว มีวิถีการด ารงชีวิตยังมี
ความเป็นชนบท ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรม มีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและพิธีกรรม และความเช่ือดั้งเดิม ทั้งนี้ชุมชน
ยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมไว้
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในความเป็นปึกแผ่น
และการด ารงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้สืบต่อไป 
ผลการวิจัยปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
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1. ลักษณะอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 
ชาวไทยทรงด าไผ่หูช้างมีวีถีการด ารงชีวิตในปัจจุบัน

แบบคงเอกลักษณ์แบบไทยทรงด าด้านอาหารแบบดั้งเดิม 
โดยมีลักษณะของการผสมผสานกับการรับประทานอาหาร
ตามสมัยนิยม อย่างไรก็ตามชุมชนยังมีการประกอบอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อบริ โภคในครัวเรือนและเพื่อใช้ประกอบ 
พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน 
เช่น การเสนเรือน การปาดตง การแปงขวัญ การกินดอง 
การท างานศพ เป็นต้น ลักษณะอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
ของชุมชนนั้นเป็นอาหารที่ใช้แหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตาม
ธรรมชาติในท้องถิ่น โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน และมีการปลูก
ไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น กระถิน ต าลึง ผักบุ้ง ผักแว่น 
มะระขี้นก ใบมะขาม บวบ หยวกกล้วย มะเขือ พริก 
แตงกวา เป็นต้น  ทั้งนี้ยังมีส่วนผสมของอาหารที่เป็นพืช
สมุนไพรหลายชนิด เช่น ตะไคร้ หอม กระเทียม พริก เป็น
ต้น การประกอบอาหารของชุมชนไม่นิยมใส่กระทิ รสชาติ
ไม่จัดจ้าน  เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์ 
ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งช่วยรักษาโรคความ
เสื่อมของร่างกาย และมีภูมิต้านทานโรคอาหารสุขภาพที่
ชุมชนยังมีการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเป็นประจ า 
ได้แก่  (1) แกงหน่อไม้ส้ม (2) แกงหยวกกล้วย (3) ผักจุ๊บ  
(4) แกงส้มผักบุ้งใส่กบ  (5) แจ่วปลาร้า และ  (6) ผักจิ้มแจ่ว
ปลา(ผักสดและผักต้ม) (ปิยวรรณ  สุขเกษม, 2558 ; 
สมชาย รอดเจริญพันธ์ุ, 2558) 

2. ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ  
ตารางที่ 1 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การประยุกต์ใชภู้มปิัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
แหล่งวัตถุดิบและการเลือก
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร 

3.67 .62479 มาก 

กรรมวิธีการปรุงอาหาร 3.43 .52904 มาก 
คุณค่าของการประกอบอาหาร 3.82 .70609 มาก 

ภาพรวม 3.60 .49518 มาก 
 ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนไผ่หูช้างมีการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารเพื่อสุขภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในเรื่อง
คุณค่าของการประกอบอาหารมีคะแนนสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 
3.82) รองลงมาคือ การใช้แหล่งวัตถุดิบและการเลือก

วัตถุดิบในการปรุงอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.67) ถัดมาคือ 
กรรมวิธีการปรุงอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.43) (ตารางที่ 1) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฎผลดังต่อไปนี้ 
 2.1  ด้านแหล่งวัตถดุิบและการเลอืกวัตถุดิบในการ
ปรุงอาหาร 

ตารางที่ 2  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านแหล่งวัตถุดิบ
และการเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร 

แหล่งวตัถุดิบและการเลือกวัตถุดบิ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
เลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
โดยค านึงถึงความสะอาดปลอด
สารพิษและคุณค่าทางสารอาหาร 

4.00 .819 มาก 

เลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่ง
ธรรมชาติในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร
เพื่อปริโภคในครัวเรือน 

3.78 .921 มาก 

มีการน าวัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพร
มาปรุงอาหารท้องถิ่น 

3.75 .885 มาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนมีการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญามีคะแนนระดับสูงสุดคือการเลือก
วัตถุดิบในการปรุงอาหารโดยค านึงถึงความสะอาด 
ปลอดสารพิษและคุณค่าทางสารอาหาร  (ค่าเฉลี่ย 4.00)
รองลงมาคือมีการเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติใน
ท้องถิ่นมาปรุงอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 
3.78) ถัดมาคือ การน าวัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพรมาปรุง
อาหารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.75) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ชุมชน
เป็นชุมชนชนบทมีการประกอบอาหารที่ค านึงถึงความ
สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และใช้วัตถุดิบ
ที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติ เช่น ทุ่งนา คลอง บึง หรือตาม
ชายป่า นอกจากนี้ชุมชนยังมีการปลูกพืชผักไว้บริโภคใน
ครัวเรือนอีกด้วย (วิชัย  บัญญัติ, 2558) 

 2.2  ด้านกรรมวิธีการปรุงอาหาร       

ตารางที่ 3  การประยุกต์ใช้ภูมิปญัญาดา้นกรรมวิธีการ
ปรุงอาหาร 

กรรมวิธีการปรุงอาหาร ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับ
ใช้ในการปรุงอาหาร 

3.88 .882 มาก 

มีการปรุงอาหารท้องถิ่นเน้นรสชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์ให้น่ารับประทาน 

3.65 .762 มาก 

มีการผสมผสานกรรมวธิีการปรุง
อาหารแบบดั้งเดิมกับกรรมวธิีการ
ปรุงอาหารสมัยใหมแ่ต่ยังคงรักษา
รสชาติดั้งเดิมและคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารไว ้

3.57 .977 มาก 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนมีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปรุงอาหาร มีคะแนน
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.88) รองลงมาคือมีการปรุงอาหาร
ท้องถิ่นเน้นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้น่ารับประทาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.65) ถัดมาคือมีการผสมผสานกรรมวิธีการปรุง
อาหารแบบดั้งเดิมกับกรรมวิธีการปรุงอาหารสมัยใหม่ 
แต่ยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมและคุณค่าทางโภชนาการของ 
อาหารไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.57) (ตารางที่ 3) การเปลี่ยนแปลง
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีมีผลท าให้วิถีชีวิตของชุมชนไทยทรงด า
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลท าให้ชุมชนมีการประยุกต์ 
ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ เช่น 
การใช้เตาแก๊ส ตู้อบ แทนเตาถ่าน เตาฟืน การใช้เครื่องปรุง
รสส าเร็จรูปมากขึ้น แต่ทั้งนี้ชุมชนก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ 
รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร (สมชาย 
รอดเจริญพันธ์ุ, 2558) 

 2.3  ด้านคุณค่าของการประกอบอาหาร 
ตารางที่ 4  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านคุณค่าของการ
ประกอบอาหาร 
คุณค่าของการประกอบอาหาร ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

อาหารท้องถิ่นที่รับประทานมีผลดีต่อ
สุขภาพมากกว่าใหโ้ทษ 

4.04 .860 มากที่สุด 

การท าอาหารท้องถิ่นเพือ่ประกอบ
ประเพณีหรือพิธกีรรมร่วมกันจะชว่ย
ให้สมาชิกในชุมชนมีความสนิทสนม
กันและกอ่ให้เกิดความสามัคคีขึ้น 

3.95 1.127 มาก 

อาหารท้องถิ่นที่รับประทานมี
สารอาหารครบถว้น 

3.88 .821 มาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุมชนมีการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญามีคะแนนสูงสุดคือ อาหารท้องถิ่นรับประทานมี
ผลดีต่อสุขภาพมากกว่าให้โทษ (ค่าเฉลี่ย 4.04) รองลงมา
คือการท าอาหารท้องถิ่นเพื่อประกอบประเพณีหรือ
พิธีกรรมร่วมกันจะช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความสนิท
สนมกันและก่อให้เกิดความสามคัคีขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.95) ถัด
มาคือ อาหารท้องถิ่นที่รับประทานมีสารอาหารครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย 3.88) (ตารางที่ 4) การประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพนั้น ชุมชนให้ความส าคัญกับคุณประโยชน์ท่ีได้รับ 

จากอาหาร และสรรพคุณทางยา ทั้งนี้ยังให้ความส าคัญ
กับการท าอาหารท้องถิ่นเพื่อประกอบประเพณีหรือ
พิธีกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความ
สนิทสนมกันและก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้น จะเห็นได้ว่า
เป็นคุณค่าทางจิตใจที่สะท้อนออกในลักษณะของ
วัฒนธรรมชุมชนอีกด้วย  (ปิยวรรณ  สุขเกษม, 2558) 

 3.  ผลการศึกษาการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 
ตารางที่ 5  ลักษณะการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 
ลักษณะการสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

ได้รับการถ่ายทอดหรือสืบทอดจาก
สมาชิกในครอบครัว 

3.67 1.216 มาก 

ได้รับการถ่ายทอดหรือสืบทอดด้วยตนเอง
ลองผิดลองถูก ครูพักลักจ า 

3.23 1.275 มาก 

ได้รับการถ่ายทอดหรือสืบทอดจากผู้น า
ชุมชนผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

3.07 1.267 มาก 

 ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า ชุมชนไผ่หูช้างมีลักษณะ
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีคะแนนสูงสุดคือมีลักษณะการสืบ
ทอดจากสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดามารดาพ่ีน้อง
หรือเครือญาติใกล้ชิด (ค่าเฉลี่ย 3.67) รองลงมาคือได้รับ
การถ่ายทอดหรือสืบทอดด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก             
ครูพักลักจ า (ค่าเฉลี่ย 3.23) ถัดมาคือ การได้รับการ
ถ่ายทอดหรือสืบทอดจากผู้น าชุมชนผู้รู้หรือปราชญ์
ชาวบ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.07) (ตารางที่ 5) ทั้งนี้การสืบทอด
และถ่ายทอดจากสมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นลักษณะ            
ที่มีการสอนเพื่อให้สมาชิกรุ่นใหม่สามารถประกอบ
อาหารท้องถิ่นบริโภคในครัวเรือนได้ การสืบทอดและ 
การเรียนรู้จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีหลักเกณฑ์
หรือเง่ือนไขเป็นข้อก าหนด จึงท าคนรุ่นใหม่มีการเรียนรู้
จากครอบครัวได้ดีที่สุด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อครอบครัว
เป็นผู้ถ่ายทอดแล้ว ตนเองก็มีการลองผิดลองถูก ครูพัก
ลักจ า จากผู้รู้ที่ประกอบอาหารในกิจกรรมหรือพิธีกรรม
ต่างๆ ของชุมชนอีกด้วย 
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 4.  ผลการศึกษาวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 
ตารางที่ 6 วิธีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 

วิธีการสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
สืบทอดด้วยวิธีการบอกเล่าหรือ
การอธิบาย 

3.40 1.124 มาก 

สืบทอดด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงไป
พร้อมๆ กับผู้ถ่ายทอด 

3.26 1.250 มาก 

สืบทอดโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดขึ้นในชุมชน 

3.23 1.282 มาก 

 ผลการวิจัยโดยรวมพบว่า ชุมชนไผ่หูช้างมีวิธีการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีคะแนนสูงสุดคือมีการสืบ
ทอดด้วยวิธีการบอกเล่าหรือการอธิบาย (ค่าเฉลี่ย 3.40) 
รองลงมาคือการสืบทอดด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติจริงไป
พร้อมๆ กับผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา (ค่าเฉลี่ย 3.26) ถัดมา
คือ การสืบทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 3.23) (ตารางที่ 6) ผู้ถ่ายทอดส่วนใหญ่จะเป็น
บุคคลในครอบครัว คือ บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง           
ที่สนิทสนมกัน นอกจากน้ีแล้วยังมีการสืบทอดภูมิปัญญา
ด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพผ่านการท าพิธีกรรมต่างๆ 
ในชุมชน ซึ่งการประกอบพิธีกรรมนนั้นจะมีการปรุงอาหาร 
ท้องถิ่นขึ้น ชาวบ้านที่มาช่วยงานและมาร่วมงานจะได้รับ
การสืบทอดจากผู้รู้โดยปริยาย ทั้งในเรื่องกรรมวิธีการปรุง 
วิถีการบริโภค ทั้งนี้เพื่อให้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอยู่คู่
กับพิธีกรรมของชุมชนสืบไป 
 5.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารท้องถิ่นเพ่ือสุขภาพ 
ตารางที่ 7  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นฯ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 
เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้ 3.93 .724 มาก 
การหาซ้ืออาหารส าเร็จรูปมีความ
สะดวกสบายมากกว่าการท าอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

3.68 .799 มาก 

ชาวบ้านในชุมชนต่างมุ่งท างานเป็น
หลักท าให้ไม่มีเวลาประกอบอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบริโภคในครัวเรือน 

3.61 .874 มาก 

 ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารท้องถิ่น        
เพื่อสุขภาพของชุมชนไผ่หูช้างอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีคะแนนสูงสุดคือ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้ชาวบ้าน 
มีการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารท้องถ่ิน เช่น เตา
แก็ส ตู้อบ แทนการใช้เตาถ่าน เตาฟืน (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
รองลงมาคือปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจุบันการหาซื้ออาหาร
ส าเร็จรูปมีความสะดวกสบายมากกว่าการท าอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบริโภคเองในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.68) 
ถัดมาคือชาวบ้านในชุมชนต่างมุ่งท างานเป็นหลักท าให้      
ไม่มีเวลาประกอบอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพบริโภคใน
ครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย 3.61) (ตารางที่ 7) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
บริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันส่งผลท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ ด้วยการผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ชาวไทยทรงด าชุมชนไผ่หูช้างมีวีถีการด ารงชีวิตใน
ปัจจุบันแบบคงเอกลักษณ์แบบไทยทรงด า โดยมีลักษณะ
ของการผสมผสานกับการรับประทานอาหารตามสมัย
นิยม ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
มีผลท าให้วิถีชีวิตชุมชนไทยทรงด าเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นก็เปลี่ยนไป
เช่นกัน ตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบในการปรุงอาหาร กรรมวิธี
การท า ทั้งนี้ชุมชนยังมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม
กับภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เช่น มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปรุงอาหาร เช่น การใช้เตาแก๊ส 
แทนเตาถ่าน หรือเตาฟืน และการใช้เครื่องปรุงรสส าเร็จรูป
มากขึ้น อีกทั้งยังมีการประกอบอาหารที่มีแหล่งวัตถุดิบที่
หาได้ง่ายตามธรรมชาติในท้องถิ่น หรือมีการปลูกไว้
บริโภคในครัวเรือน เช่น กระถิน ต าลึง มะเขือ พริก ผักบุ้ง 
ผักแว่น ผักเนาะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการรับประทาน
อาหารผักพื้นบ้านแบบดั้งเดิมก็ยังมีการใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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และประเพณีหรือพิธีกรรมแบบของชาวไทยทรงด า เช่น 
การไหว้ผีบรรพบุรุษ งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ 
งานสงกรานต์ ฯลฯ  เนื่องจากเป็นประเพณีและพิธีกรรม
ที่ลูกหลานปฏิบัติสืบสานกันมาอย่างยาวนาน โดยมีเมนูที่
ปรุงขึ้นเพื่อรับประทานอยู่เป็นประจ าในปัจจุบัน ได้แก่ 
(1) แกงหน่อไม้ส้ม (2) แกงหยวกกล้วย (3) ผักจุ๊บ      
(4) แกงส้มผักบุ้งใส่กบ (5) แจ่วปลาร้า และ (6) ผักจิ้ม
แจ่วปลา นั้นก็จะมีผักสดและผักต้ม ซึ่งสอดคล้องการศึกษา
ของโสพิศ ขันทองดี (2550) ที่ศึกษาเรื่องศึกษาอาหาร
พื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี อาหารพื้นบ้านที่บริโภคใน
ชีวิตประจ าวันทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และมีอาหาร
ส่วนหนึ่งที่ใช้ในพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
ปัจจุบันยังคงประกอบอาหารเหล่านี้เพื่อบริโภคและ
น าไปใช้ในพิธีกรรม ส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิด 
มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ คือ ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์ 
อีกทั้งบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของอาหารมีทั้งหน้าที่ทาง
กายภาพ คือ บ ารุงเลี้ยงร่างกาย และหน้าที่ทางจิตใจ คือ 
ช่วยให้มนุษย์ในสังคมด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ภูมิปัญญา 
ด้านอาหารเกิดจากการเรียนรู้ของชาวบ้านท่ีสั่งสมมาหลาย
ช่ัวอายุคนและรู้จักน าเอาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้
ประกอบเป็นอาหารพื้นบ้าน 
 เมนูอาหารดังกล่าวจะประกอบด้วยผักและพืชสมุนไพร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยขจัดโรคได้หลายชนิดเป็นที่
ยอมรับในวงการแพทย์ ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง 
ทั้งช่วยรักษาโรคความเสื่อมของร่างกาย และมีภูมิต้าน 
ทานโรค โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ รวี โรจน์ 
อนันตธนาชัย และคณะ (2553) ที่กล่าวว่า ส ารับอาหาร
เพื่อสุขภาพที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยพืชผักสมุนไพร 
ได้แก่ หัวหอม กระเทียม พริก ตะไคร้ ข่า พริกไทย และ
ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นของแต่ละภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผัก           
สีเขียว และมีผลไม้สีแดง สีส้ม และสีเหลือง จึงมีคุณสมบัติ
ที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ แก้หวัด ขับเสมะ 
กระตุ้นปฏิกิริยาการก าจัดสารพิษของร่างกาย ลดไขมัน
ในเลือดลดความดันโลหิต ลดน้ าตาลในเลือด ต้านอนุมูล
อิสระ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด 
และโรคมะเร็ง และสอดคล้องกับ เพลินใจ ตังคณะกุล 
(2546) ที่กล่าวว่า ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่มีคุณค่าสร้างเสริม
สุขภาพเพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระนี้

เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ เช่น 
ภาวะความจ าเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ ระบบภูมิคุ้มกัน
ลดลงและโรคมะเร็ง เป็นต้น และ จรินทร์ เทศวานิช 
(2550) ได้ท าการศึกษาภูมิปัญญาไทยในมิติอาหาร
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลการวิจัยโดยสรุปในมุมมองทาง
สังคมและวัฒนธรรมต่อการใช้พืชสมุนไพร พบว่า พืช
สมุนไพร มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยด้านสุขภาพอนามัย 
ดับกลิ่นคาว ช่วยเพิ่มรสชาติ ท าให้อาหารมีกลิ่นหอม 
สีสันน่ารับ ประทาน นอกจากนี้พืชสมุนไพรยังช่วย
ป้องกันรักษาโรค  
 ลักษณะการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
ท้องถ่ินเพ่ือสุขภาพ ของชุมชนนั้น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
การสืบทอดจากสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดามารดา  
พี่น้องหรือเครือญาติใกล้ชิด ที่ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่
วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ กรรมวิธีการปรุงอาหาร เคล็ดลับ
หรือเทคนิค ต่างๆ ในการปรุงอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 
และวิธีการในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพนั้น ไทยทรงด าชุมชนไผ่หูช้างจะ
วิธีการสืบทอดด้วยวิธีการบอกเล่าหรือการอธิบาย วิธีการ
ฝึกปฏิบัติจริงไปพร้อมๆ กับผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบทอด
จากการประกอบอาหารในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน           
ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุหรือผู้เฒ่าผู้แก่ภายใน
ชุมชนจะยังคงรักษาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ
ให้คงอยูใ่นขณะที่เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ยังมีจ านวนน้อย   
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พาณีพันธุ์ ฉัตรอ าไพวงศ์ 
และคณะ (2544) ที่พบว่าชาวบ้านคนรุ่นเก่าสามารถ
ท าอาหารและรู้จักอาหารพื้นบ้านของหมู่บ้านมากกว่า 
คนรุ่นใหม่ อาหารพื้นบ้านขาดการสืบทอดสู่เยาวชน
เพราะบิดามารดาสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับบุตร
มากกว่า แต่เยาวชนยังมีความรู้สึกตระหนักและต้องการ
จะสืบทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน แต่ชาวบ้านและ
แกนน าหมู่บ้านยังมิได้ก าหนดเป็นกิจกรรมหรือเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนในการส่งเสริม 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติ
อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชนไทยทรงด า ต าบลไผ่หูช้าง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุน
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งบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่านในต าบลไผ่หูช้าง 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความร่วมมือในการ 
ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการวิจัย และขอขอบคุณผู้ให้
ค าแนะน า เจ้าของผลงานอ้างอิงและแหล่งเรียนรู้ทั้งมวล
ที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ คุณค่าของผลงานวิจัย
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบแด่ชุมชนไทยทรงด าต าบลไผ่                
หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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แกงบวน: ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นคนบ้านหนองบัว 
Kaeng Buan: Local Food Wisdom of Ban Nong Bua People 

นพรัตน์ ไชยชนะ (Nobparat Chaichana)*   
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใชอ้งคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการปรุงแกงบวน อาหารทอ้งถ่ินคน

บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในบริบทกระแสสังคมปัจจุบนั โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ ดว้ยการเก็บขอ้มูล 2 ประเภท คือ การศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลจากภาคสนาม พ้ืนท่ีศึกษา คือ บา้นตล่ิงแดง 
หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองบวั อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 

ผลการวจิยัพบวา่ แกงบวน เป็นอาหารทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นหนองบวั มีลกัษณะเฉพาะ และถ่ายทอดกนัมาอยา่ง
ยาวนานจากบรรพบุรุษ ค าวา่ “บวน”  สนันิษฐานวา่ มาจากเคร่ืองปรุงท่ีวางเรียงรายเป็นกระบวน นิยมปรุงในงานบุญประเพณีท่ี
ส าคญัในชุมชน การปรุงแต่ละคร้ังตอ้งใชแ้รงงานในการเตรียมวสัดุดิบหลายคน ซ่ึงเป็นการสร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชน 
แกงบวนใชว้สัดุดิบส่วนหน่ึงในทอ้งถ่ิน และอีกส่วนจากร้านขายยาจีน มีรสชาติในแบบเฉพาะ มีขั้นตอนการปรุงท่ีซับซ้อน 
วธีิการปรุงแกงบวนจดัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น การท าไสห้มู ส่วนประกอบส าคญัของแกงบวนโดยการใชใ้บฝร่ังและเกลือป่น
มาขย  ้ากบัไสห้มู เพื่อขจดักล่ินคาว การปรุงแกงบวนใหมี้รสชาติหอมชวนชิม โดยการใส่เหลา้ขาวในปริมาณท่ีพอเหมาะ ปัจจุบนั
แกงบวนของชุมชมบา้นหนองบวั มีเพียงกลุ่มผูสู้งอายบุางส่วน ท่ีสามารถปรุงแกงบวนได ้ เน่ืองจากขั้นตอนการปรุงท่ีซบัซอ้น
ใชเ้วลานาน และในงานบุญประเพณีของชุมชนก็ไม่นิยมท าแกงบวนสืบเน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานหลายคน อีกทั้งกบักระแสการ
พฒันาชุมชนจากภายในและภายนอกชุมชน ท่ีท าใหแ้กงบวนไม่เป็นท่ีนิยมในชุมชน  

ABSTRACT 
The objective of this study was to explore the use of a body of knowledge of local wisdom in making Kaeng 

Buan, a local dish of Ban Nong Bua people in the present social context of Nong Bua Sub-district, Nong Bua District, 
Mueang District, Kanchanaburi Province.  For this qualitative study, two types of data were collected: documentary data 
from related documents and field data from the study area of Ban Taling Daeng Village No. 8 of Nong Bua Sub-district, 
Nong Bua District, Mueang District, Kanchanaburi Province.   
 The study found that Kaeng Buan is a local dish of Ban Nong Bua Community with specific characteristics that 
have long been passed down from ancestors.  The word “Buan” is presumably from the way the ingredients are laid in 
line or Krabuan.  Kaeng Buan is usually made in important merit-making events of the community.  In making this curry, 
many people are needed for preparation of raw materials or ingredients, thus, the dish creates unity of people in the 
community.  Kaeng Buan consists of two main types of ingredients: local raw materials and Chinese ingredients available 
in a Chinese pharmacy, giving it a unique flavor.  Kaeng Buan has a complicated cooking process regarded as local 
wisdom.  For example, in preparing pork intestines, the important ingredient of the curry, guava leaves and powdered salt 
are used to clean them and eliminate their fishy smell.  To give Kaeng Buan its delicious taste, an appropriate amount of 
local rice whiskey is added.  Presently, only some elderly people know how to make Kaeng Buan because of its 
complicated and time-consuming cooking process.  Moreover, many people are needed in making Kaeng Buan, therefore, 
it is no longer made even in traditional merit-making events of the community. Community development from inside and 
outside also results in the decline in popularity of Kaeng Buan. 
 
 
 
ค าส าคญั : แกงบวน, วฒันธรรมการกิน, ชุมชนหนองบวั 
Key Words : Kaeng Buan or Buan Curry, eating culture, Nong Bua Community 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ
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บทน า 
“คนไทยเขา้ใจอาหารไทยผิวเผิน อาจจะดว้ยการ

ปฏิบติัท่ีเป็นชีวิตประจ าวนั กลายเป็นความเคยชิน ไม่
ลึกซ้ึง หนกัแน่น”  (สิรินาฎ ศิริสุนทร, 2556: 1) 

จากค ากล่าว สะทอ้นถึงวถีิการกินของคนไทยในวนัน้ี 
ตอ้งใชค้  าวา่ คร้ึม ทึม พร่ามวั ไม่ชดัเจน กลบวฒันธรรมท่ี
สะทอ้นถึง  “อตัลกัษณ์”  ของเช้ือชาติ ผ่านทางอาหารการ
กิน จะเกิดอะไรข้ึนหากคนภาคใตรั้งเกียจกล่ินสะตอ คน
อีสานหนัหลงัใหป้ลาร้า เด็กไทยร้องหาแต่แฮมเบอร์เกอร์ 
แทนอาหารเชา้อย่างท่ีเคยเป็นความเปล่ียนแปลงบนจาน
อาหารจึงบอกถึงความเป็นไปของสังคม เพราะอาหาร
ไม่ใช่เพียงปัจจยัพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตเท่านั้น 
หากเป็นรากเหง้าวฒันธรรมท่ีสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่
ของสังคมในช่วงเวลานั้ นๆ ผลส ารวจพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารคนไทยช่วง 10 ปีก่อน โดยสถาบนัวจิยั
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุพฤติกรรมการ
รับประทานของคนไทยพบว่า 10 อาหารจานหลกัยงัคง
เป็นอาหารไทย โดยเฉพาะผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุขณะท่ีคน
รุ่นใหม่เร่ิมนิยมนอ้ยลง (สิรินาฎ ศิริสุนทร, 2556: 50) 

 การกินอาหารนบัเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์
เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีตอ้งสรรหาวตัถุดิบมาปรุง จน
กลายมาเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนแต่ละชาติพนัธ์ท่ีอาศยั
อยูใ่นประเทศไทย วฒันธรรมการกินจึงเป็นภาพสะทอ้น
วิถีชีวิต สภาพทางสังคม และภูมิปัญญา การท่ีกลุ่มชนแต่
ละแห่งมีวฒันธรรมดา้นอาหารการกินแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา 
ท่ีท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนแต่ละ
ทอ้งถ่ิน   

จังหวดักาญจนบุรี นับเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีประชากร
หลากหลายชาติพนัธ์ุ และวฒันธรรมซ่ึงอาศัยอยู่ร่วมกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนทอ้งถ่ิน มีวฒันธรรม ภาษา ชีวิตความ
เป็นอยู่ ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและยังคงรักษา
วฒันธรรมของตนเอาไวไ้ดจ้นถึงปัจจุบนั  กลุ่มชนเหล่าน้ี
ไม่วา่จะไปตั้งถ่ินฐานยงัท่ีแห่งใด จะรักษาเอกลกัษณ์ดา้น 

ภาษา ความเช่ือ ประเพณี และอาหารการกินของทอ้งถ่ิน
เอาไวเ้สมอ โดยเฉพาะในจงัหวดักาญจนบุรี แมว้า่พวกเขา
จะเขา้มาตั้งถ่ินฐาน มีการรับวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นอาหาร
เขา้มาผสมผสานบา้ง แต่มีวิธีการพฒันาปรับปรุงโดยน า
วตัถุดิบและวฒันธรรมการกินของกลุ่มคนทอ้งถ่ินเขา้มา
ผสมผสาน สร้างสรรค์รูปแบบอาหารและวฒันธรรมการ
กินในลกัษณะใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนอยา่งน่าสนใจ  (ณรงค ์เส็ง
ประชา, 2532: 16)  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีว ัฒนธรรมทางด้าน
อาหารมาช้านานจนถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีได้พฒันา
และสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั  วฒันธรรม
อาหารไทยเป็นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  
ท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการสะทอ้นลกัษณะของ
สงัคม   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี  (Area - Based 
Research)  โดยมีพ้ืนท่ีบ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี   เป็นพ้ืนท่ีศึกษา  ช่ือ  
“หนองบัว”  เน่ืองจากบริเวณใกล้วดัศรีอุปลาราม (วดั
หนองบวั) มีหนองน ้ าซ่ึงมีดอกบวัข้ึนอยูม่ากมาย จึงท าให้
ผูท่ี้ผ่านไปมาเรียกว่า  “บา้นหนองบวั”  ลกัษณะหมู่บา้น
หนองบวัมีภูเขาสลบักบัพ้ืนท่ีราบเชิงเขาและพ้ืนท่ีราบริม
ฝ่ังแม่น ้ า แม่น ้ าศรีสวสัด์ิ (แควใหญ่) ประชากรในชุมชน
บา้นหนองบวัเป็นกลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูน่านกวา่ 200  
ปี จากหลกัฐานประวติัชุมชนท่ีสัมผสักบัประวติัหลวงปู่
ยิ้ม และหลวงปู่เหรียญเกจิอาจารยแ์ห่งภูมิภาคตะวนัตก            
ผูมี้บทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตของคนหนองบวั เป็นการยืน
ยงัความเป็นชุมชนเก่าแก่ของชุมชนน้ี หนองบวัปัจจุบนัมี
ลกัษณะเป็นสงัคมก่ึงเมืองก่ึงเกษตรกรรม  

แกงบวน อาหารท้องถ่ินชุมชนบ้านหนองบัว มี
ลกัษณะเฉพาะของชุมชนหนองบวั เป็นภูมิปัญญาอาหาร
ทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ส่วนประกอบบาง
ชนิดอาศัยพ้ืนในท้องถ่ินท าให้มีลักษณะเฉพาะตัว มี
ขั้นตอนการปรุงซบัซอ้นใชเ้วลานาน มีเทคนิคในการปรุง
เพ่ือใหร้สชาติของแกงบวนออกมาอร่อย ใชแ้รงงานคนใน
ชุมชนในการประกอบอาหาร สร้างความสามคัคีในชุมชน 
จนเป็นท่ีนิยมของคนในชุมชนนบัแต่อดีตเป็นตน้มา  
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จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบว่า ชาวหนองบัวมี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตน เอกลักษณ์อาหารของ
ชุมชนแห่งน้ีน่าศึกษายิง่ แต่กาลเวลาเปล่ียนไป ชุมชนแห่ง
น้ีก็ไดรั้บวฒันธรรมต่างถ่ินเขา้มาในชุมชนเหมือนชุมชน
อ่ืนๆ ท าให้ภูมิปัญญาแกงบวน เร่ิมสูญหายไป จากสภาพ
ปัญหาขา้งต้น ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาภูมิ
ปัญญาแกงบวน อาหารประจ าทอ้งถ่ินของชุมชนหนองบวั 
เป็นการรวบรวมและถ่ายทอดวฒันธรรมอาหารของชุมชน 
อนัจะน าไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารรวมถึง
เป็นแนวทางในการพฒันาอาหารพ้ืนบา้นเพ่ือรองรับการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
เพื่อศึกษาการใชอ้งค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน

การปรุงแกงบวน  อาหารท้องถ่ินคนบ้านหนองบัว 
ต าบลหนองบวั อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี ในบริบท
กระแสสงัคมปัจจุบนั 

วธีิการวจัิย 
ง า น วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ าพ 

(Qualitative Research) และให้ความส าคญักับขอ้มูล
ภาคสนาม (Field Research) โดยผ่านการสัมภาษณ์            
ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal 
interview โดยมีกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน  7  คน           
โดยการสมัภาษณ์นั้นเกิดข้ึนจากบริบทท่ีแตกต่างกนัไป 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) 
ในความเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีศึกษา ประเพณี หรือจะเป็น
บริบทของการใชชี้วิตของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ตามประเด็น
การศึกษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลได้
เสนอความคิดเล่าเร่ืองใหข้อ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบริบททางสังคม 
โดยกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มผูสู้งอายุในชุมชน               
ท่ีสามารถท าแกงบวนได้ หรือมีประสบการณ์การท า
แกงบวนในงานประเพณีของชุมชน และจากลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลรอง คือ กลุ่มผูน้ าชุมชนทั้ งท่ีเป็นทางการและ              
ไม่ เ ป็นทางการ  ท่ี มีประสบการณ์ในการกินและ

ประกอบแกงบวนในชุมชนหนองบัว ใช้แนวค าถาม
ประกอบการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  

ผลการวจัิย 
อาหารนับเป็นวฒันธรรม เป็นภูมิปัญญาแต่ละ

ทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่จะรับประทานทั้งขา้ว ปลา เน้ือ ผกั และ
น ้ าพริกเคร่ืองเคียง เป็นอาหารหลกัในชีวิตประจ าวนั 
อาหารเหล่าน้ีอาศัยส่วนประกอบและเคร่ืองปรุงจาก
แหล่งธรรมชาติและจากตลาดในชุมชนโดยมีกรรมวิธี
ต่างๆ ท่ีสืบทอดกนัมาก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมการกิน 
ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่ม เฉพาะท้องถ่ิน โดยมีการ
ดดัแปลงความรู้ดั้งเดิมผสมผสานกบัวสัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน
เป็นอาหารและเป็นภูมิปัญญาของตนเองอยา่งชาญฉลาด  

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่าง  
ประกอบดว้ย  ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองบัว ต าบล
หนองบวั อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี เม่ือประเมินผล
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์โดยการเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในชุมชน พบวา่ 

“แกงบวน” เป็นอาหารประจ าท้องถ่ินของต าบล
หนองบวั แกงบวน เกิดข้ึนเม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานท่ี
แน่ชดั แต่สนันิษฐานวา่ ค าวา่  “บวน” มาจากเคร่ืองปรุง
ท่ีวางเรียงรายกนัเป็นกระบวน ท าให้เรียกเป็นช่ือแกง
บวน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ป้าจ าเนียร จิรกาญจล
ไพศาล กล่าววา่ 
 

“แกงบวน เป็นแกงท้องถ่ินของท่ีนี ้บวนหรือ ป้าว่า
มาจากค าว่า กระบวน เคร่ืองปรุงท่ีวางเรียงรายเป็น
กระบวนน้ันละ เลยเรียกกันต่อมาว่า “แกงบวน” ” 
(สัมภาษณ์) 
  

นอกจากน้ี ค าวา่ “แกงบวน” ยงัสอดคลอ้งกบัค ากล่าว
ของอมราลกัษณ์ ใบบวั วา่ 
 

“แกงบวน มันคงมาจาก “กระบวน” นั้ นละ 
เคร่ืองปรุงวางเป็นกระบวน ท าให้คนเรียกตามส่ิงท่ีเห็น 
เป็นแกงกระบวน และ “แกงบวน”” (สมัภาษณ์) 
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ชัดเจนว่าแกงบวนมีท่ีมาจากค าว่า “กระบวน” คือ  
วสัดิบต่างๆ ท่ีวางเรียงรายกนัเป็นกระบวน ท าให้คนใน
ชุมชนเรียกกันติดปากว่า “แกงบวน” เป็นแกงประจ า
ทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นหนองบวั 

 

 
ภาพที ่1 วสัดุดิบบางส่วน ของแกงบวนท่ีวางเป็นกระบวน 

ทีม่า : นพรัตน์ ไชยชนะ (ผูบ้นัทึก) 
 

แกงบวน จัดเป็นอาหารพ้ืนบ้านของชาวหนองบัว 
จงัหวดักาญจนบุรี การปรุงแกงบวน จดัวา่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการประกอบอาหาร และการบริโภค ซ่ึงสืบ
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ท่ีมักจะท ากันในงานบุญ 
ประเพณีส าคญัๆ หรืองานบุญใหญ่ๆ (วชัราภรณ์ มีพงษ์, 
ม.ป.ป : 5) บางคร้ังจะนิยมท ากนัในงานแต่งงาน งานบวช
นาค และงานประเพณีทางศาสนาต่างๆ เพ่ือจดัเล้ียงพระ 
ญาติมิตร ท่ีมาร่วมช่วยในงานบุญนั้ นๆ และแจกจ่าย
แบ่งปันกันตามวฒันธรรมความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของชาว
ทอ้งถ่ิน  

ในอดีตงานบุญใดท่ีท าแกงบวน แสดงวา่ เป็นงานท่ีมี
ความส าคญั ลกัษณะแกงบวน เม่ือปรุงเสร็จแลว้ จะได้
ปริมาณท่ีมาก เป็นอาหารหมอ้ใหญ่ ชาวชุมชนในทอ้งถ่ิน
ตอ้งเขา้ไปร่วมมือช่วยเหลืองานกนัมากมาย ท าให้ญาติพ่ี
น้อง ได้มีโอกาสสนทนาปราศรัยระหว่างท่ีช่วยกัน
ประกอบอาหาร เพราะแกงบวนมีกระบวนการ มีขั้นตอน
การปรุงซับซ้อน การประกอบมีเคร่ืองปรุงหลายอย่าง 
รวมทั้ งต้องมีเทคนิคในการปรุงเพ่ือให้รสชาติของแกง
ออกมาอร่อย ถูกใจแขก หรือผูท่ี้ได้ชิม ดังค ากล่าวของ 
นางดวงอ าพร คามรักษ ์วา่ 

“สมัยหนูแต่งงาน เขาก็ท ากันนะ หนูจ าได้เลย แกง
บวนเขาท าเฉพาะงานใหญ่ๆ เพราะเคร่ืองปรุงมันเยอะ คน
ในหมู่ บ้านต้องมาช่วยกัน...สมัยท าบุญประจ าปีของวัด
หนองบัว งานหลวงพ่อยิม้ เขาก็ท าแกงบวนกันนะ นีล้ะ 
ป้าจ าปี ป้าจ าเนียร นีล้ะ แม่ครัวของท่ีนี ้ท าอร่อยด้วย” 
(สัมภาษณ์) 

จากค ากล่าวของดวงอมัพร คามรักษ ์ผูใ้ห้ขอ้มูลแกง
บวน ระบุวา่ในอดีตมีการปรุงแกงบวนในงานแต่งงานของ
ตวัเอง ซ่ึงผา่นมา 35 ปี และยงักล่าวต่ออีกวา่ 

 

“แกงบวน ตอ้งใช้แรงงานเยอะ เพราะตอ้งช่วยกัน
หลายๆ คน ถา้ยอ้นไป มนัคือ การสร้างความสามคัคีคนใส
ชุมชน” 

 

แกงบวนเป็นแกง ท่ีต้องใช้ก าลัง แรงงานในการ
ช่วยเหลือกนัในทอ้งถ่ิน การปรุงแกงบวนแต่ละคร้ัง คือ 
การร่วมมือกนัในชุมชน เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ ความ
สามคัคีใหใ้หเ้กิดในชุมชน  

แกงบวนใชส่้วนประกอบหลายชนิด ประกอบดว้ย 2 
ส่วนท่ีน ามาปรุง คือ ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีไม่สามารถหาได้
จากชุมชน เพราะเป็นวสัดุดิบเฉพาะ ซ่ึงไดแ้ก่เคร่ืองเทศ 
โดยเม่ือมีการปรุงแต่ละคร้ังจะตอ้งสั่งซ้ือจากร้านขายยา
จีนเท่านั้น เช่น ลูกจนัทร์ ดอกจนัทร์ ลูกกระวาน โป๊ยกัก๊ 
ฯลฯ และในอดีตสันนิฐานว่า วสัดุท่ีเป็นแบบเฉพาะน้ี
อาจจะเขา้มาโดยการติดต่อคา้ขายของคนในชุมชนหนอง
บัว สืบเน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งของชุมชนมีท่าน ้ า ซ่ึงชาว
ชุมชนเรียกวา่ “ท่าน ้ าหนองบวั”  บนแม่น ้ าแควใหญ่ มีเรือ
จากบ้านโปร่งมาติดต่อค้าขายกับชุมชนล าตะเพิงท่ีอยู่
เหนือชุมชนแห่งน้ี ดงันั้นชุมชนหนองบวักลายเป็นจุดแวะ
พกัเรือสินคา้ ท่ีเขา้มาคา้ขาย และวสัดุดิบเหล่าน้ีก็ไดจ้าก
การการติดต่อคา้ขายกบัเรือสินคา้ท่ีผลดัเปล่ียนมาแวะเป็น
เมืองท่า แต่ส าหรับในปัจจุบันบริบทเหล่านีเ้ปลี่ยนไป 
ชุมชนมีถนน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ขั้นพ้ืนฐาน             
ท าใหชุ้มชนแห่งน้ีสามารถหาซ้ือวสัดุดิบจากส่วนท่ี 1 จาก
ร้านขายยาจีน ซ่ึงตอ้งเดินทางออกไปซ้ือนอกชุมชน อยู่
ห่างออกไปประมาณ 16 กิโลเมตร หรืออาจเป็นรถพุ่มพวง
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ท่ีสามารถสั่งได ้ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนประกอบสมุนไพรท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย ใบมะตูม ใบหญา้นาง ใบฝร่ัง 
ข้ีเหลก็ ข่าอ่อน ตะไคร้ ใบมะกรูด เม็ดผกัชี กระเทียมไทย 
หวัหอม สามารถหาไดทุ้กหลงัคาเรือน และจดัวา่เป็นพืชท่ี
สามารถหาไดต้ลอดทั้งปี เพราะเป็นชุมชนท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ในเร่ืองทรัพยากรดิน 

แต่ส าหรับส่วนประกอบท่ีให้โปรตีนและตอ้งหาซ้ือ
จากนอกชุมชนเขา้มา ประกอบดว้ย กระเพาะหมู ตบัปอด 
สนัในหมู่ ไส้หมูสด เซ่ียงจ๊ี (ไตหมู) ซ่ึงจดัวา่เป็นพระเอก
หลักของแกงบวน  และอดีตอดีตเช่นเดียวกัน ส่วน 
ประกอบน้ีก็จะได้มาจากการแลกเปล่ียนกับชุมชน
ภายนอก  

ในส่วนเคร่ืองปรุงท่ีเป็นตวัชูรส สามารถหาได้ใน
ชุมชนและบางส่วนสามารถซ้ือตามร้านคา้สะดวกซ้ือหรือ
รอรถพุ่มพวง ประกอบดว้ย ปลาอินทรีย ์กะปิมอญ กะปิ
ไทย มะขามเปียก น ้ าตาลป๊ีบ ซีอ๊ิวขาว น ้ าปลา ชูรส น ้ า  
ปูนแดง เกลือ   

สังเกตไดว้า่ ส่วนท่ีเป็นเคร่ืองปรุงชูรสของแกงบวน
นั้น มีทั้งกะปิไทยและกะปิมอญ เน่ืองจากกะปิมอญ  มีตน้
ก าเนิดมาจากชาวมอญ หรือ คนไทยเช้ือสายรามญั คนจึง
เรียกติดปากว่ากะปิมอญ จุดเด่นของกะปิชนิดน้ี  จะ
แตกต่างจากกะปิไทย ตรงท่ีวตัถุดิบท่ีน ามาใชท้ ากะปิ โดย
ปกติทัว่ไป ท ามาจากกุ้งเคย ท่ีได้จากท้องทะเล แต่กะปิ
มอญเป็นกะปิท่ีท ามาจากปลาตวัเลก็ๆ โดยน าปลาเลก็ท่ีได ้
มาลา้งใหส้ะอาด จากนั้นก็ไปตากแดดใหแ้ห้งกรอบ น ามา
โขลกกบัเกลือเมด็จนละเอียดเป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นก็ใส่
ลงไปในไห หรือขวดโหลก็ได้ เพ่ือเก็บไวกิ้นนานๆได ้
บางทีชาวรามญัก็เรียกกะปิชนิดน้ีวา่ "กะปิปลา" กะปิปลา
น้ีสีจะขาวกว่ากะปิกุง้เคยท่ีเคยเห็นกนัทัว่ไป การน ากะปิ
ไทยและกะปิมอญมาผสมกนั เพราะจะใหร้สชาติท่ีเขม้ขน้
กว่าใช้กะปิไทยอย่างเดียว ถือว่าเป็นการผสมผสานกับ
วฒันธรรมของคนมอญ ท่ีเขา้มาในลกัษณะของสินคา้ จาก
การคา้ขายทางเรือ และชุมชนหนองบวัก็น ากะปิมอญมา
ปรับใชใ้นอาหารทอ้งถ่ิน 

 

วิธีการปรุงแกงแบนเป็นการใช้แรงงานของคนใน
ชุมชนหลายคน ในการลงแรง เป็นกลอุบายสร้างความ
สามัคคีให้กับคนในชุมชน หากไม่ร่วมแรงกันท าก็ไม่
สามารถท่ีท าให้แกงบวนเสร็จไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ โดย
ผูว้ิจยัขอน าเสนอประเด็นการภูมิปัญญาในการปรุงแกง
บวน ดงัน้ี  

ภูมิปัญญาการจดัการกบัส่วนประกอบ 
การผา่ไสห้มู และกระเพาะหมู น าทั้งสองอยา่งมาขย  า

ดว้ยปูนแดง ลา้งใหส้ะอาด แลว้น าไปขย  ากบัใบฝร่ัง              
ลา้งน ้ าใหส้ะอาด แลว้น าไปขย  ากบัน ้ าเกลือ เพื่อใหส้ะอาด
และหมดกล่ินคาว ใส่ตะกร้าพกัไว ้

 
ภาพที ่2 การลา้งไสห้มู ดว้ยการใชใ้บฝร่ังขย  ้า 

ทีม่า : นพรัตน์ ไชยชนะ (ผูบ้นัทึก)  

ตั้งหมอ้ไฟน ้ าใหเ้ดือด แลว้น าไสท่ี้ลา้งสะอาดลวกให้
พอสุก ตกัออกจากหมอ้ พกัใหเ้ยน็ เม่ือเยน็แลว้ ใหน้ าไส้
มาหัน่เป็นช้ินๆ ขนาดพอเหมาะและพกัไว ้ ลา้งหมู่สนัใน 
ตบัหมู ปอด เซ่ียงจ๊ี ใหส้ะอาด หัน่เป็นช้ินใหพ้อดีค า 

ลา้งใบหญา้นาง ใบมะตูม ใบข้ีเหล็กให้สะอาด โขก
รวมกันให้ละเอียด น ามาคั้นน ้ า กรองด้วยผ้าขาวบาง           
พกัไว ้

ภูมิปัญญาการจดัการกบัเคร่ืองปรุง 
เคร่ืองปรุงแกงบวน เป็นหัวใจส าคญัในการท าแกง

บวน โดย เร่ิมตน้ดว้ยการน าปลาอินทรีย ์กะปิมอญ กะปิ
ไทย ห่อใบตอง ย่างพอหอม แล้วน ามาพักไว้ น าลูก
กระวาน ลูกจนัทร์ เมด็ผกัชี ดอกจนัทร์ โป๊ยกัก๊ ข่าหัน่ฝอย 
กระเทียม หวัหอม มาคัว่พอสุก น าเคร่ืองปรุงท่ีคัว่และยา่ง
ทั้งหมดมาโขกใหล้ะเอียดและตกัพกัไว ้



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

487

สังเกตได้ว่า การน ากะปิไทย กะปิมอญ ห่อใบตอง
แลว้น ามายา่ง จดัเป็นภูมิปัญญาของคนทอ้งถ่ิน ท าให้แกง
บวนหอม ในขณะเดียวกนั การน าลูกกระวาน ลูกจนัทร์ 
เมด็ผกัชี ดอกจนัทร์ โป๊ยกัก๊ ข่าหัน่ฝอย กระเทียม หัวหอม 
มาคั่วพอสุก แล้วน ามาโขกร่วมกัน เป็นการจัดการให้
เคร่ืองปรุงเหล่าน้ีหอมและเม่ือเป็นส่วนผสมในแกงบวนก็
จะท าใหแ้กงบวนมีรสชาติหอมและอร่อย 

ภูมิปัญญาการปรุงแกงบวน  
เม่ือเตรียมส่วนประกอบต่างๆ วิธีการปรุงแกงบวน 

เร่ิมดว้ยการน าน ้ าเปล่าและน ้ าท่ีไดจ้ากการคัน่ของใบหญา้
นาง ใบมะตูม ใบข้ีเหล็ก มาตั้ งไฟให้เดือด และน า
ส่วนประกอบต่างๆ ทยอยใส่ลงไป เร่ิมด้วย ส่วนของ
เคร่ืองปรุงต่างๆท่ีโขกไวใ้ส่ในหมอ้ ตามดว้ยไส้หมูและ
เคร่ืองในหมู ปรุงรสด้วยน ้ าตาลปีบ น ้ ามะขามเปียก 
น ้ าปลา ชูรส ซีอิ้วขาว เกลือ ให้ไดร้สท่ีตอ้งการ คือ เป้ียว 
หวาน และเคม็ เม่ือไดร้สชาตท่ีตอ้งการ ใส่ตะไคร้หั่นฝอย
และเค่ียวต่อไปจนกว่าเน้ือจะน่ิม ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 3 
ชัว่โมง เสร็จแลว้ใส่ใบมะกรูดฉีก  

เทคนิคอีกอยา่งส าหรับให้แกงบวนมีรสชาติท่ีอร่อย 
คือ วธีิการเลือกไส้หมูควรเป็นไส้หมูแก่ ในขณะปรุงแกง
บวน มีการเติมเหลา้ขาว เน่ืองจาก จะช่วยดบักล่ินคาวและ
ช่วยท าใหร้สเขม้ขน้ข้ึน การท าแกงบวนใชร้ะยะเวลานาน 
การใชเ้ตาถ่านนอกจากจะเป็นกาประหยดัพลงังาน และมี
ความหอมจากฟืนมากกวา่ อีกทั้งไฟท่ีเกิดจากการเผาไหม้
ของฟืน ยอ่มมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการเผาไหมท่ี้
เกิดจากแก็ส จดัวา่เป็นเทคโนโลยหีรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงชีวติในทอ้งถ่ิน 

แกงบวน"  เป็นแกงโบราณ ใช้เคร่ืองปรุงเยอะ จึง
มกัจะไม่ค่อยแกงกินเองในวนัปกติ เวน้แต่จะคนท่ีช่วยกนั
ท าเยอะๆ แต่แกงบวนนิยมท าเล้ียงพระ เล้ียงแขก ในงาน
ใหญ่ๆ รสชาติตามต ารับเดิม ท่านวา่จะปรุงให้มีรสหวาน
น าหน้าเล็กน้อย   ลกัษณะของแกงจะมีสีคล ้ า และมีน ้ า
ขลุกขลิก  

 

 
ภาพที ่3 แกงบวน 

ท่ีมา: นพรัตน์ ไชยชนะ (ผูบ้นัทึก) 
 

 
ภาพที ่4 ป้าจ าเนียร ผูป้รุงแกงบวน 
ทีม่า : นพรัตน์ ไชยชนะ (ผูบ้นัทึก) 

 

 
ภาพที ่5 แกงบวน 

ทีม่า : นพรัตน์ ไชยชนะ (ผูบ้นัทึก) 
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แกงบวนเป็นอาหารประจ าทอ้งถ่ินของต าบลหนอง
บวั ปัจจุบนัผูที้สามารถปรุงแกงบวนได้ ส่วนใหญ่มีอาย ุ
มากกว่า 70 ปีข้ึนไป จากการเสอบถามคนในชุมชนและ
ผูน้ าชุมชน ระบถวา่ อาจมีกลุ่มท่ีสามารถปรุงแกงบวนได้
ประมาณ  8  คน เพราะเน่ืองจากมีปัจจยัหลายๆ อยา่งท่ีท า
ให้แกงบวนไม่มีผูท่ี้สืบทอด อาทิ แกงบวนมีเคร่ืองปรุง
หลายอย่าง วิธีปรุงท่ียุ่งยาก ซับซ้อน ใช้เวลาในการท า 
และใชแ้รงงานมาก กระแสการพฒันาภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ท าให้ รูปแบบวิ ถีการด าเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงไป การร่วมแรงร่วมใจในงานบุญต่างๆ 
ปรับเปล่ียนไปเป็นจา้งเพื่อเงิน  

จากเหตุผลดังกล่าว ย ังสอดคล้องกับประเด็น
ลักษณะพฤติกรรมการกินของคนหนองบัวซ่ึงส่งผล
ทางด้านความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชัดเจนจากวฒันธรรม
อาหาร เห็นวา่น่าจะเป็นเร่ืองวิถีการรับประทานขา้วเป็น
อาหารหลกั ดว้ยวิถีดั้ งเดิมคนบนดินแดนสุวรรณภูมิมี
อาหารหลัก คือ “ข้าว” ชาวบ้านตล่ิงแดง ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกลุ่มคนดั้ งเดิมท่ีอาศัยมาตั้งแต่สมยับรรพ
บุรุษ กบัอีกกลุ่มหน่ึงท่ียา้ยเขา้มาท างานในชุมชน เพราะ
เน่ืองจาก พ้ืนท่ีดังกล่าวมีหน่วยงานราชการหลาย
หน่วยงาน การมีหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีต าบลหนองบวั 
ท าใหมี้การอพยพของคนตา่งพ้ืนท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นชุมชน 
ดงันั้น วฒันธรรมดั้งเดิมกบัวฒันธรรมใหม่ท่ีรับเขา้มามี
ผลท าให้ลักษณะการกินของคนในชุมชนหนองบัว มี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ คนหนองบวัในยุคสมยั
ปัจจุบนั ตอ้งซ้ืออาหารส าเร็จรูปมาเพ่ือประทานในตอน
ม้ือเยน็ ส าหรับครอบครัวท่ีออกไปท างานนอกบา้น ซ่ึงไม่
มีเวลาในการประกอบอาหาร แต่ส าหรับครอบครัวท่ีมี
อาชีพท าไร่ ท านา ก็ยงัคงมีวิถีแบบเดิม คือ การประกอบ
อาหารเอง และยงัคงหาวสัดุท่ีหาไดใ้นชุมชนหรือตลาด
ชุมชนมาประกอบอาหาร โดยลกัษณะการกินอาหารของ
คนหนองบวั จะมีลกัษณะดงัน้ี 

กลุ่มผู้สูงอายุ  เป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
จากขอ้มูลพ้ืนฐาน พบวา่ ผูสู้งอายุ ในชุมชนต าบลหนอง
บวั อาศยัอยูก่บัลูกหลาน เป็นกลุ่มท่ีไม่ใช่ผูห้ารายไดห้ลกั
ของครอบครัว แต่เป็นกลุ่มท่ีเคยเป็นหัวหน้าครอบครัว 

เป็นแม่บา้นมาก่อน ในสถานภาพปัจจุบนัเป็นผูท่ี้ลูกหลาน
ใหค้วามเคารพนบัถือและเป็นผูสื้บทอดประเพณีพิธีกรรม
ต่างๆ ของชุมชนให้ด ารงอยู่ เป็นครูภูมิปัญญาไทย เป็นผู ้
สืบทอดประเพณีและต า รับอาหาร   การด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวนัของกลุ่มผูสู้งอายุในชุมชนแห่งน้ี ป้าตุ๊ ตุ่ม
ทอง ผูใ้หข้อ้มูล ณ ตลาดชุมชนบา้นหนองบวั ไดก้ล่าววา่  

“ผู้ สูงอายุในหมู่ บ้านมีชีวิตแบบง่ายๆ ต่ืนนอนเช้า
เพ่ือหุงข้าว เตรียมอาหารให้ลูกหลาน ถ้าเป็นผู้ชายก็จะ
ดูแลสวน รดน า้ต้นไม้ กวาดลานหน้าบ้าน ส่วนอาหารท่ี
กินส่วนใหญ่ไม่ได้ซ้ือนะ แต่เส้ือ เคร่ืองเทศบางอย่างซ้ือ 
เพราะในชุมชนไม่ม”ี (สัมภาษณ์)   

กลุ่มวยัท างาน  เป็นกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดในชุมชนบา้น
หนองบัว วิถีชีวิตประจ าวนัของคนกลุ่มน้ีจะประกอบ
อาชีพท านา คา้ขาย รับราชการ และรับจา้ง ทั้งการรับจา้ง
ทั่วไปและรับจ้างในโรงงานทั้ งเขตชุมชนและเมือง
กาญจนบุรี นางสาวอมราลกัษณ์ บวัใบ กล่าววา่ 

“วิถี ชี วิตของคนหนองบัวประกอบอาชีพท า
การเกษตร รับราชการ โดยกลุ่มเกษตรกรหุงข้าวตอนเช้า
และท ากับข้าว ห่อไปรับประทานในไร่ในสวน อาหาร
ส่วนใหญ่จะเน้นน ้าพริก มือ้เย็น ก็จะกลับมากินท่ีบ้าน 
ส่วนมากเป็นแกงส้ม ต้มย า” (สัมภาษณ์)  

กลุ่มวยัเรียน ชุมชนต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี มีกลุ่มวยัเรียนทุกระดับ ตั้ งแต่ระดับ
ปฐมวัย  ป ระถม ศึ กษ า  มั ธ ยม ศึ กษ า  ไปจน ถึ ง
ระดับอุดมศึกษา วิถีชีวิตประจ าวนัของเด็กและเยาวชน
กลุ่มน้ี นางสาวเกศราภรณ์ นารีรักษ ์ ตวัแทนกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในชุมชนบา้นหนองบวั  กล่าววา่  

“ต้องตี่นเช้า เพราะต้องขับรถเคร่ืองไปส่งหลานท่ี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลาดหญ้า และต้องกลับมาเตรียมตัว
ไปเรียนท่ีราชภัฏ ตอนเช้าส่วนใหญ่ไม่ได้กินข้าว กินแต่
โอวลัติน บางวนักน็ม”  (สัมภาษณ์) 
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แกงบวน เป็นอาหารท่ีตอ้งใช้แรงงานในชุมชน
ร่วมใจกันปรุง  มีกระบวนการท าค่อนข้างยุ่งยาก  
นับตั้ งแต่ท่ีเตรียม หรือจัดซ้ือวสัดุดิบท่ีหายาก ท่ีไม่
สามารถหาไดใ้นชุมชน เช่น ลูกจนัทร์ เม็ดผกัชี ไส้หมู 
ส่วนสมาชิกอ่ืนๆ ตอ้งจดัเตรียมวสัดุดิบประกอบอาหาร
อีกหลายอยา่ง เช่น ใบยา่นาง ใบข้ีเหล็ก ใบฝร่ัง การร่วม
แรงร่วมใจกนัประกอบอาหารบางอย่าง เป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับสมาชิกในชุมชนหรือแมก้ระทั้ งใน
ชุมชนท้องถ่ินด้วยกัน ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการ
ประกอบอาหาร เป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมานับแต่
อดีตถึงปัจจุบนั ถึงแมว้า่ปัจจุบนัชุมชนบา้นหนองบวัจะ
มีอาหารท่ีเป็นแกงถุงอยู่ในตลาดชุมชนก็ตาม แต่
อย่างไรก็ดี ชาวบา้นหลายคน ยงัชอบกินอาหารท่ีปรุง
เอง เพราะเน่ืองจากสามารถทานไดห้ลายคน รสชาตถูก
คอมากกวา่ไปซ้ือ 

การประกอบอาหารของชุมชนบ้านหนองบวั ยงั
สะทอ้นถึงความพยายามผสมผสานวสัดุของทอ้งถ่ินเขา้
กับอาหารของตนเองอย่างชาญฉลาด รู้จักประยุกต์
วตัถุดิบเท่าท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินมาเป็นอาหารของตนเอง 
อาหารหลายประเภทจึงมีทั้ งรสชาติดั้ งเดิมแต่ใช้วสัดุ
ใหม่ บางประเภทก็เปล่ียนแปลงรสชาติ กลายเป็น
อาหารรสเลิศชนิดใหม่ข้ึนมา รู้จกัประยุกต์เอาอาหาร
ของแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีเขา้มากับคนต่างถ่ิน ปรับตวัเขา้กับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ในตลาดชุมชนจะมีทั้ง
ผกัท่ีปลูกตามฤดูกาล เช่น ผดักูด ผกัหวานป่า เห็ดโคน 
หรือแมก้ระทั้ง ผลไมต้ามฤดูกาล  

 เ ป็น ท่ี น่ า เ สียดายว่าสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนไปท าให้  “แกงบวน” กลับถูกบันทึกไว้ใน
หนังสือ หรือถูกบันทึกไวก้ับครูภูมิปัญญา ซ่ึงคนรุ่น
ใหม่ ซ่ึงอยูช่่วงหวัเล้ียวหวัต่อ (เด็กและเยาวชน) วยัน้ีส่วน
ใหญ่ นิยมรับประทานอาหารจานเดียว อาหารจานด่วน 
อาหารส าเร็จรูป เช่น ขนมปัง ขนมเคก้ พิซซ่า โดนทั แซน
วิช และเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูป เน่ืองจากกลุ่มวยัเรียนน้ีมี
โอกาสรับรู้การบริโภคจากส่ือโฆษณา เกิดการเลียนแบบ
จากตัวอย่างท่ีได้พบเห็นนอกชุมชน ไม่สนใจใน

วัฒนธรรมอาหารท้องถ่ิน ลืมเลือนแกงบวนซ่ึงเป็น
รากเหงา้แห่งวฒันธรรมอาหารของชุมชนแห่งน้ี 

ในวถีิท่ีเรียบง่าย ภูมิปัญญาแกงบวนยงัผกูโยงเขา้กบั
ความเช่ือในการกิน ซ่ึงมาจากบริบทสภาพแวดลอ้มและ
ความเช่ืออย่างยากท่ีจะแยกออกจากัน เช่น แกงบวนจะ
ทานไดใ้นงานส าคญัของชุมชนเพราะเน่ืองจากเป็นแกงท่ี
ตอ้งใช้ก าลังแรงงานหลายคน เป็นการร่วมแรงร่วมใจ
สร้างความสามคัคีในชุมชน แต่ถา้มองสถานการณ์แกง
บวนในยคุปัจจุบนั แกงบวนใชว้สัดุดิบหลายอยา่ง ทั้งท่ีหา
จากชุมชนและหาซ้ือจากตลาดหรือร้านขายยาจีน วิธีการ
ปรุงใชเ้วลานาน ท าให้ไม่เป็นท่ีนิยมท่ีจะสืบทอดในการ
ท างานบุญของชุมชน  

กระแสแห่งการเปล่ียนแปลงนั้ นก้าวไปเยือนทุก
วฒันธรรมไม่เวน้แต่หมู่บา้นหนองบวัแห่งน้ี แต่อยา่งไรก็
ตามครัวเรือน ชุมชน ต าบลหนองบวัส่วนใหญ่ ก็ยงัยึดกบั
แบบและธรรมเนียมการกิน ประพฤติปฏิบติัสืบทอดเป็น
กิจวตัรประจ าบา้นในหลกัการ เช่น แบบแผนการกินกบั
ความเคารพนับถือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เม่ือลอ้มวงกนัในแต่ละม้ือ
อาหาร ผูมี้อายุน้อยกว่าหรือบุตรหลาน ตั้ งตักข้าวและ
อาหารในส ารับใหผู้สู้งวยัหรือผูท่ี้มีอายมุากกวา่ก่อน หาก
พ่อแม่หรือผูสู้งวยัในบา้นยงัไม่ได้กินพร้อมตน ตอ้งตกั
แบ่งขา้วและกบัขา้วไวต้่างหาก เพ่ือไม่ให้ผู่สูงวยักินของ
เหลือจากลูกหลาน ฯลฯ และแมก้ระแสการเปล่ียนแปลง 
อาจจะยงัไม่ส่งผลกระทบ ต่อชุมชนหนองบวัแห่งน้ีเท่า
ชุมชนอ่ืน แต่เม่ือพิจารณาไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญา
อาหารของชาวหนองบวั เห็นไดว้า่ การถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญา “แกงบวน” จะถูกถ่ายทอดในลกัษณะครูพกัลกัจ า
ของการมาปฏิสัมพันธ์ในงานบุญประเพณีของชุมชน 
ผูส้นใจจะเขา้ไปช่วยงานเป็นลูกมือ เรียนรู้วิธีการจ าน ามา
ฝึกหัดพลิกแพลงเอาตามความสามารถของตน  ในทาง
กลบักนัวา่ งานบุญประเพณีท่ีถูกจดัข้ึนในปัจจุบนัไม่ไดมี้
การขอแรงเหมือนกนัอดีต ตลอดจนเด็กรุ่นใหม่ไม่นิยม
เขา้ร่วมงานประเพณี จนน าไปสู่การพลิกแพลงของแกง
บวน หากยงัไม่มีการจัดการภูมิปัญญาอาหารของชุมชน
หมู่บา้นหนองบวั อยา่งเป็นระบบ การถ่ายทอดความรู้จาก
รุ่งสู่รุ่น แบบปากต่อปาก แบบครูพกัลักจ าเช่นท่ีกล่าว
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ขา้งตน้ ก็เป็นท่ีน่าวิตกถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของหนองบวั 
ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจะลืนหายไปจากชุมชนเป็นแค่
ความทรงจ าหรือเป็นแค่แกงในค าบอกเล่า ไปกบักระแส
แห่งการเปล่ียนแปลง  
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษา แกงบวน ภูมิปัญญาอาหาร
ทอ้งถ่ินคนบ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาญจนบุรี เป็นอาหารพ้ืนบา้นของชาวหนองบวั 
ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า 
แกงบวน เป็นอาหารทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นหนองบวั มี
ลกัษณะเฉพาะ และถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานจาก
บรรพบุรุษ ค าวา่ “บวน”  สนันิฐานวา่ มาจากเคร่ืองปรุง
ท่ีวางเรียงรายเป็นกระบวน นิยมปรุงในงานบุญประเพณี
ท่ีส าคญัในชุมชน ใชว้สัดุดิบส่วนหน่ึงในทอ้งถ่ิน ท าให้
มีรสชาติในแบบเฉพาะ มีขั้นตอนการปรุงท่ีซับซ้อน 
กาลเวลาท าให้ภูมิปัญญาแกงบวนของชุมชมหนองบัว 
กลืนกลายหายไปกบัปราชญ์ชุมชน เหลือไวเ้พียงกลุ่ม
ผูสู้งอายบุางส่วน การปรุงแกงบวนในงานบุญท่ีส าคญั
ของชุมชนนั้น เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัสมาชิกใน
ชุมชน สะท้อนถึงความพยายามผสมผสานวสัดุของ
ทอ้งถ่ินเขา้กบัอาหารของตนเองอยา่งชาญฉลาด จดัเป็น
การใช้ภูมิปัญญาของบรรพชน รู้จักประยุกต์วตัถุดิบ
เ ท่ า ท่ีหาได้ในท้อง ถ่ินมาเ ป็นอาหารของตนเอง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บูรณ์เชน สุขคุม้ และธนพล   
วิยาสิงห์ (2556) กล่าวา่ อาหารจดัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
กลุ่ม และเป็นภูมิปัญญาท่ีอยู่คู่กับชุมชน แสดงถึงอัต
ลกัษณ์ในชุมชน วฒันธรรมอาหารมีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ  การเปล่ียนแปลงจะช้าหรือเร็วอยู่กับปัจจัยท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การคมนาคม การส่ือสาร เทคโนโลย ี
ปัจจุบนัการเลือกรับประทานอาหารตะวนัตกเพื่อความ
สะดวก ท าให้วฒันธรรมอาหารของกลุ่มตนจึงค่อยๆ           
ถูกกลือนหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงท่ีมากับ          
การรับเอาวฒันธรรมใหม่ และดรุณี บุญภิบาล (2541) 
การกินอาหารของชาวภาคใตมี้จุดมุ่งหมายหลกัท่ีส าคญั
คือ  เ พ่ือให้ อ่ิมท้อง ก่อน  ถึ งแม้สภาพสังคมและ

วฒันธรรมปัจจัยจะเปล่ียนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน 
สตรีภาคใต้ก็ย ังคงให้ความส าคัญกับพืชท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ิน  ปัจจุบันวิธีการใช้ปรุงอาหารมีหลากหลาย
เพราะไดดู้จากตวัอย่างจากส่ือต่างๆ วตัถุดิบก็สามารถ
หาซ้ือไดจ้ากตลาดในชุมชน  
 
กติติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับการ
สนบัสนุนทุนวจิยัเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2558 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ 
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี เปิดมุมมองให้ผู ้วิจัย 
ขอขอบคุณ คนในชุมชนหนองบวั ประกอบด้วย ผูน้ า
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาลต าบลหนองบัว 
และท่ีขาดไม่ไดคื้อ ภาคประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีให้ความ
ร่วมมือในการอ านวยส่ิงต่างๆ และเป็นความทรงจ าท่ีดี
แก่ผูว้จิยั รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือต่างๆ ท าให้บทความ
การวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมไปถึงการให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างดี 
ทุกๆ ท่าน 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาประเด็นแกงบวน: ภูมิปัญญาอาหาร

ทอ้งถ่ินคนบ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง 
จังหวดักาญจนบุรี  หน่วยงานท้องถ่ินควรสร้างฐาน 
ขอ้มูลภูมิปัญญาแกงบวน อาหารทอ้งถ่ิน และจดัท าเป็น
สารสนเทศ เผยแพร่และรักษาภูมิปัญญาดั้ งเดิมไม่ให้
สูญหาย ทั้ งยงัเป็นการส่งเสริมความรู้วฒันธรรมภูมิ
ปัญญาชุมชนให้มีความเข้มแข็งข้ึน สามารถใช้เป็น
ประโยชน์ไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงวิชาการ สร้างความ
ภาคภูมิใจใหค้นในชุมชน  
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สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของบะหม่ีที่มีการทดแทนด้วยแป้งเมล็ดขนุน 
The physical and sensory properties of wheat noodle substituted                                  

with jackfruit seed flour  
 

ณัฐจรีย์ จริัคคกลุ (Natcharee Jirukkakul)*  
 

บทคัดย่อ 
เมล็ดขนุน เป็นผลพลอยได้จากการบริโภคและแปรรูปขนุน โดยทั่วไปขนุนท้ังผลจะมีเมล็ดเป็นองค์ประกอบร้อย

ละ 10-15 หรือประมาณ 19,600-19,931 ตันต่อปี ในประเทศไทย เมื่อน าเมล็ดขนุนมาแปรรูปจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
เมล็ดขนุนได้ ในการผลิตบะหมี่โดยทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุน 10, 20 และ 30% พบว่าแป้งเมล็ดขนุนสามารถ
ทดแทนได้สูงถึง 10% โดยมีสมบัติทางกายภาพและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคใกล้เคียงกับบะหมี่สูตรควบคุม 
นอกจากน้ียังมีร้อยละผลผลิตสูงกว่าสูตรอื่น มีโปรตีน (17.77%) และเยื่อใย (3.55%) มากกว่าบะหมี่สูตรควบคุม (โปรตีน 
16.4% และ เยื่อใย 3.05%) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 

ABSTRACT 
Jackfruit seed is the by-product of the consumed or processed jackfruit. Generally, jackfruit 

seed has 10-15% jackfruit seed or about 19,600-19,931 Ton per year in Thailand. Jackfruit seed can be 
produced which increase the valuable of by-product. In noodle production, wheat flour was 
substituted by jackfruit seed flour at 10, 20 and 30%. The results expressed noodle from the jackfruit 
seed flour 10% was the most similar to the control noodle in consumer acceptance and physical 
properties. It had the highest yield and it had more protein (17.77%) and fiber content (3.55%) than 
control noodle (16.4% protein and 3.05% fiber) significantly difference (p<0.05). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าส าคัญ : แป้งเมลด็ขนุน, บะหมี,่ สมบัติทางกายภาพ, สมบตัิทางประสาทสัมผัส 
Key Words : Jackfruit seed flour, Noodle, physical properties, sensory properties 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละวศิวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 

บะหมี่เป็นอาหารเส้นท่ีประชากรทั่วโลกนิยมบริโภค
เป็นประจ ารองจากแหล่งพลังงานหลักคือข้าวและขนมปงั 
บะหมี่จึงอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตจากแป้งสาลี ในแต่ละ
ประเทศจะมีการเพิ่มส่วนผสมเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละท้องถิ่น และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 
เช่น  การเพิ่มแป้งมันส าปะหลังในบะหมี่แป้งสาลี พบว่า
สามารถปรับปรุงสมบัติด้านเนื้อสัมผัส โดยเฉพาะแรงดึง 
เพราะแป้งมันส าปะหลังส่งผลให้ปฏกิิริยาระหว่างโมเลกุล
ของอะไมโลสและอะไมโลเพคตินลดลง จึงส่งผลให้บะหมี่
มีความนุ่มมากขึ้น (Charles et al., 2007) การเพิ่มแป้ง
มันเทศในรูปแบบผงสามารถเติมได้ร้อยละ 20 ในขณะที่
รูปแบบเข้มข้นสามารถเติมได้ร้อยละ 15 เช่นเดียวกับ
ฟักทอง จะให้ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสไม่ต่าง
จากบะหม่ีสูตรต้นแบบ  (Tantakasem, 2001) การเพิ่ม
ผงบุกร้อยละ 1-5 แทนแป้งสาลีในการท าบะหมี่พบว่า 
บะหมี่มีร้อยละผลผลิต (cooking yield) เพิ่มขึ้น มีความ
เหนียวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเครือข่ายกลูเตน โดยเพิ่มผงบุก
ร้อยละ 3 บะหมี่มีเนื้อสัมผัสและการยอมรับที่ดีที่สุด 
(Zhou et al., 2013) การเพิ่มแป้งกล้วยร้อยละ 10 ใน
บะหมี่จะท าให้ความสว่างและความเป็นสีเหลืองลดลง 
ในขณะที่การต้านแรงดึงและความยืดหยุ่นมีค่าสูงกว่า
ตัวอย่างควบคุม (Saifullah et al. 2009)  

ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) เป็นไม้
ผล เศรษฐกิจที่ส าคัญในเขตร้อนและมีการปลูกมากใน
ประเทศแถบเอเชีย เนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่
สามารถปลูกได้ตลอดปี และให้ผลผลิตต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ในประเทศไทยมีการบริโภค ขนุนทั้งผลที่ไม่
ผ่านการแปรรูปและเน้ือขนุนสุก ผลที่ไม่ผ่านการแปรรูป
ใช้ประกอบอาหารรับประทานแทนผัก ส่วนเนื้อขนุน
น ามาบริ โภคเป็นขนุนสด หรือน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใน อุตสาหกรรม เช่น ขนุนอบแห้ง ขนุน
ในน้ าเช่ือมบรรจุกระป๋อง  ขนุนแช่แข็ง ขนุนแช่อ่ิมและ
ขนุนแผ่นทอด เป็นต้น รัฐบาลไทยส่งเสริมให้มีการปลูก
และแปรรูปขนุนในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ ในปี 

พ.ศ. 2549-2550 มีผลผลิตขนุนสูงถึงประมาณ 130,668 
- 132,874 ตันต่อปี โดยพบว่าเมล็ดขนุนซึ่งเป็นผลพลอย
ได้จากการแปรรูปและบริโภคขนุนมีปริมาณ 10-15 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักผลขนุน หรือประมาณ 19,600-
19,931 ตันต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2551) แต่การใช้
ประโยชน์จากเมล็ดขนุนยังมีน้อย ส่วนใหญ่นิยมน ามาต้ม
เพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างในครัวเรือน หรือเป็น
ส่วนผสมในแกงกะหรี่เท่านั้น ดังนั้นควรมีการน าเมล็ด
ขนุนมาผลิตเป็นแป้งเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ โดยมีปริมาณโปรตีนสูง
ถึงร้อยละ 10-12 (Mukprasirt and Sujjaanantakul, 
2003) และยังช่วยเพิ่มมูลค่าและลดการสูญเสียผลผลิต
ทางการ เกษตรอีกด้วย Rengsutthi and Charoenrein 
(2011) ได้น าแป้งจากเมล็ดขนุนเป็นส่วนผสมในซอสพริก 
พบว่าซอสพริกที่ผสมแป้งเม็ดขนุนมีอุณหภูมิการเกิดเจล 
และมีความหนืดสูง มีความคงตัวระหว่างการเก็บรักษา 
โดยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับสูง นอกจากนี้
แป้งเมล็ดขนุนยังสามารถผสมกับแป้งสาลีเพื่อท าขนมปัง
ได้อีกด้วย (Ajayi, 2011) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางประสาท
สัมผสัของบะหมี่ที่มแีป้งเมลด็ขนุนเป็นส่วนประกอบ 
 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมแป้งเมล็ดขนุน 

เมล็ดขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) 
จัดหาได้จากร้านขายผลไม้ในจังหวัดหนองคาย โดยเมล็ด
ขนุนเป็นผลพลอยได้ที่ร้านค้าไม่ต้องการแล้ว จากนั้นน า
เมล็ดขนุนมาแกะเยื่อหุ้มเมล็ดออกและล้างให้สะอาด หั่น
เมล็ดขนุนให้มีขนาดเล็ก ประมาณ 5 มม. น าไปอบให้
แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง 
จากนั้นท าการบดด้วยเครื่องบดแบบฆ้อน (hammer 
mil) รูขนาด 80 mesh จะได้แป้งเมล็ดขนุน เก็บแป้งที่
ได้ใส่ถุงซิป เก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 
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2. การวิเคราะห์การพองตัวและการละลายของ
แป้งเมล็ดขนนุ 

การพองตัวและการละลายของแป้ งเมล็ดขนุน
วิเคราะห์ตามวิธีของ Jirukkakul and Rakshit (2011) 
โดยการน าแป้งผสมน้ า 0.5% มาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส พร้อมกับคนสารละลาย จากน้ันน า
สารละลายไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2000 รอบต่อ
นาที ช่ังน้ าหนักแป้งที่ตกตะกอนและน าส่วนสารละลาย
ไปอบแห้งและช่ังน้ าหนักส่วนท่ีเหลือจากการอบแห้ง การ
พองตัวคืออัตราส่วนน้ าหนักของแป้งที่ตกตะกอนต่อ
น้ าหนักแป้งแห้งเริ่มต้น ส่วนการละลายคืออัตราส่วน
น้ าหนักของสารละลายที่เหลือจากการอบแห้งต่อน้ าหนัก
แป้งแห้งเริ่มต้น 

3. การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความหนืดของ
แป้งเมล็ดขนนุ 

คุณสมบัติด้านความหนืดจะอธิบายได้ถึงการเกิดเจ
ลาติไนซ์ของสารละลายแป้ง โดยใช้เครื่อง The Rapid 
Visco Analyzer ที่แสดงผล Peak viscosity, Trough, 
Breakdown viscosity, Final viscosity และ Setback 
viscosity  ในรูปกราฟ RVA ในหน่วย Rapid Visco 
Unit (RVU)  

4. การเตรียมเส้นบะหมี ่

เส้นบะหมี่เตรียมได้จากวิธีของ Jirukkakul (2014) 
โดยสูตรมาตรฐานหรือสูตรควบคุมประกอบด้วยแป้งสาลี 
200 กรัม เกลือ 3 กรัม น้ า 150 มล. และไขไก่ 1 ฟอง 
บะหมี่ทดแทนด้วยแป้งเมล็ดขนุนท า โดยการแทนที่
ส่วนผสมแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ดขนุนร้อยละ 10, 20 และ 
30 เมื่อนวดส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 10-15 นาที 
แล้วพักไว้ 30 นาที น าโดว์ไปรีดเป็นแผ่นและตัดด้วย
เครื่องตัดบะหมี่ ใช้แป้งสาลีโรยป้องกันการเกาะติดกัน 
จะได้บะหมี่เมล็ดขนุนส าหรับการวัดสมบัติทางกายภาพ
และประสาทสัมผัส  

 

5. การวิเคราะห์สมบัติด้านการปรุงสุกของเส้น
บะหมี ่

ผลผลิตที่ ได้และการสูญเสียที่ เกิดขึ้นสามารถ
ตรวจสอบได้จากวิธีของ Lu et al. (2009) โดยการช่ัง
น้ าหนักบะหมี่เริ่มต้น (A) และน าไปลวกในน้ าเดือดเป็น
เวลา 3 นาที น าไปผ่านน้ าเย็นเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อ
สะเด็ดน้ าแล้ว น าเส้นบะหมี่มาช่ังน้ าหนัก (B) ส่วนน้ าที่
ได้จากการลวกให้น าไปอบแห้งระเหยน้ าออกด้วยตู้อบ
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จากนั้นช่ังน้ าหนักของที่
เหลือจากการอบแห้ง (C) ผลผลิตที่ได้สามารถหาได้จาก
สูตร cooking yield = (B-A)/B ×100, และการสูญเสีย 
cooking loss = C/A × 100  

6. การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของเสน้บะหมี ่

น าเส้นบะหม่ีไปวัดค่าการต้านแรงดึงและการยืดตัว
ด้วยเครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส Texture Analyser (TA-
XTS (Micro Stable Systems, Godalming, UK) โดย
ตั้งระยะระห่างระหว่างหัวดึง 4 ซม. ตรึงเส้นบะหมี่ให้
แน่น จากน้ันหัวดึงจะแยกออกจากกันด้วยแรง 1 กก. 
ความเร็ว 1มม./วินาที (Silva et al., 2013) จนกระทั่ง
เส้นบะหม่ีขาด แรงสูงสุดที่ใช้คือการต้านแรงดึง (กก.) 
และระยะที่สามารถยืดได้มากที่สุดคือการยืดตัวค านวณ
ออกมาเป็นร้อยละ  

7. การวิเคราะห์สีของเส้นบะหมี ่

สีของเส้นบะหมี่วิเคราะห์ได้ด้วยเครื่องวัดสี color 
meter (Color meter, JS555, China) รายงานผลเป็น
ค่าเฉลี่ยในระบบ Hunter Lab  

8. การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่ 

เส้นบะหมี่ทุกตัวอย่างผ่านการวิเคราะหท์างประสาท
สัมผัสจากผู้ทดสอบชิมที่ได้รับการฝึกฝนแล้วจ านาน            
40 คน ทุกตัวอย่างท าการเสิร์ฟในถ้วยทดสอบชิมพร้อม
น้ าซุป จากนั้นผู้ทดสอบชิมจะท าการวิเคราะห์ด้าน              
เนื้อสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ และการยอมรับโดยรวม 
ตัวอย่างทั้งหมดจะได้รับการเปรียบเทียบกับเส้นบะหมี่ที่
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ไม่ได้ถูกทดแทนด้วยแป้งเมล็ดขนุน ผลที่ได้จะแสดงใน
รูปแบบคะแนน 1-9 (1 คือไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คือ
ชอบมากที่สุด) 

9. การวิเคราะห์องค์ประกอบอย่างหยาบของเส้น
บะหมี ่

การวิเคราะห์องค์ประกอบอย่างหยาบของเส้น
บะหมี่ประกอบด้วย ไขมัน โปรตีน เถ้า เส้นใย และ
คาร์โบไฮเดรต (AOAC, 2000)  

10. การวิเคราะห์ทางสถิติ  

ข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
SPSS โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวอย่างทั้งหมด
ด้วย Analysis of variance (ANOVA) และวิเคราะห์
ความแตกต่ างของแต่ ละตั วอย่ างด้ วย Duncan’s 
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 

1. การพองตัวและการละลายของแป้งเมล็ด
ขนนุ 

การพองตัวของแป้งได้รับปัจจัยจากขนาดของเม็ด
แป้ง โครงสร้าง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแป้ง 
การพองตัวและการละลายของแป้งเมล็ดขนุนแสดงใน
ตารางที่ 1 เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนของแป้งที่ผ่านการ
เจลาติไนซ์ถูกท าลายท าให้น้ าสามารถแพร่เข้าสู่อนุภาค
แป้งได้ หากอุณหภูมิที่แป้งสัมผัสความร้อนสูงและเป็น
เวลานานจะส่งผลให้น้ าสามารถเข้าสู่อนุภาคแป้งได้มาก
ขึ้น ท าให้แป้งมีค่าการพองตัวและการละลายมากขึ้นด้วย 
(Lai, 2001) การพองตัวของเมล็ดขนุนมีกาลังพองตัว 
6.27 ซึ่งกาลังการพองตัวของแป้งจะแสดงเป็นปริมาตร
หรือน้าหนักของเม็ดแป้งที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเม็ดแป้ง
พองตัวได้อย่างอิสระในน้ าซึ่งมีค่าต่ ากว่าการพองตัวของ
แป้งสาลีเชิงการค้าที่มีการพองตัว 9.5-10.7 (Kim and 
Seib, 1993) เมื่อแป้งเมล็ดขนุนมีการพองตัวลดลง ท าให้
ลดส่วนท่ีละลายออกมาจากเม็ดแป้งในขั้นตอนการหุงต้ม
และท าให้การละลายของเม็ดแป้งลดลงด้วย 

2. สมบัติด้านความหนืดของแป้งเมล็ดขนนุ 

โดยปกติสารละลายแป้งจะมีค่าความหนืดสูงขึ้นตาม
อุณหภูมิและเวลาในการให้ความร้อน สารละลายแป้งจะ
ดูดซับน้ าเอาไว้และเกิดการพองตัว ท าให้น้ าอิสระรอบๆ
อนุภาคลดลง อนุภาคแป้งจะเคลื่อนที่ยากขึ้นซึ่งจะแสดง
พฤติกรรมในรูปของความหนืด (Zhang et al., 1997) 
แป้งสาลีมีค่าความหนืดในทุกๆ ช่วง (final viscosity  
175.48 RVU) ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติเพสติ้งของแป้ง เป็น
ผลมาจากปริมาณแอไมโลส (Amylose content) และ
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอไมโลสกับไขมัน 
(Amylose-lipid complex formation) รวมถึงการเกิด
รีโทรกราเดช่ัน (Retrogradation) ของอะไมโลสที่ละ
ลายน้ าได้แป้งสาลีมีปริมาณอะไมโลสสูงจึงส่งผลให้ความ
หนืดสูงด้วย (กมลทิพย์, 2548) ในขณะที่แป้งเมล็ดขนุนมี
ปริมาณไขมัน โปรตีน และเส้นใยที่ส่งผลกระทบต่อค่า
ความหนืดที่ภาวะต่างๆ ท าให้ขัดขวางการพองตัวและ
การละลายน้ าของเม็ดแกรนูล จึงส่งผลให้แป้งเมล็ดขนุน 
มีความหนืดในทุกๆ ช่วงต่ ากว่าแป้งสาลี (จิรนาถ, 2555) 

3. สมบัติด้านการปรุงสุกของเส้นบะหมี ่

สมบัติด้านการปรุงสุกของเส้นบะหมี่มีความส าคัญ
มากต่อการช้ีวัดคุณภาพของเส้นบะหมี่สุก เส้นบะหมี่ที่มี
คุณภาพสูงจะแสดงค่าผลผลิตที่มากแต่การสูญเสียน้อย 
(Zhou et al., 2013) สมบัติด้านการปรุงสุกแสดงดัง
ตารางที่ 2 เส้นบะหมี่จากแป้งเมล็ดขนุนมีร้อยละผลผลิต
ต่ ากว่าแต่มีร้อยละการสูญเสียสูงกว่าบะหมี่สูตรควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในขณะท าการปรุงสุกนั้นเกิด
การเจลาติไนซ์ของแป้งและมีการพองตัวของ กลูเตน
เกิดขึ้น แป้งโดยทั่วไป เช่นแป้งมันเทศ แป้งฟักทอง จะมี
การสูญเสียมาก (Tantakasem, 2001) เนื่องจาก
โครงสร้างของแอมิโลสถูกรบกวนและถูกชะออกจาก
อนุภาคแป้ง หากแป้งมีการพรีเจลาติไนซ์จะอุ้มน้ าไว้ใน
โครงสร้ างได้มากกว่ าและเกิดการพองตั วภายใต้
โครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเส้นบะหมี่ท าให้
เส้นบะหมี่มีความนุ่มและยืดหยุ่น (Zhou et al., 2013)  
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4. สีของเส้นบะหมี ่

บะหมี่เมล็ดขนุนมีค่าความเป็นสีแดงและความสว่าง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะบะหมี่แป้งเมล็ด
ขนุนร้อยละ 10 มีค่ าสี เหลืองมากกว่าตัวอย่างอื่น 
(p<0.05) เส้นบะหมี่ที่ทดแทนแทนด้วยแป้งเมล็ดขนุนที่
ได้มีสีเหลืองใกล้เคียงกับเส้นบะหมี่ที่ถูกทดแทนแป้งสาลี
ด้วยแป้งมันส าปะหลังของ Charles et al. (2007) 
อย่างไรก็ตามสีเหลืองที่ปรากฎเป็นลักษณะของบะหมี่
โดยทั่วไปที่ผู้บริโภคในประเทศแถบเอเชียช่ืนชอบ (Dick 
and Matsuo, 1988). 

5. เนื้อสมัผัสของเสน้บะหมี ่

เส้นบะหมี่ประกอบไปด้วยโปรตีนและแป้งเป็นส่วน
ใหญ่ เมื่อท าให้สุกจะมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือ อุ้ม
น้ าและพองตัวได้มากขึ้น มีความนิ่มและแข็งแรงมากขึ้น 
โดยบะหมี่แป้งเมล็ดขนุนร้อยละ 10 มีค่าการต้านแรงดึง
มากกว่าบะหมี่ควบคุม เช่นเดียวกับบะหมี่แป้งกล้วย 
(Saifullah et al., 2009) ซึ่งแป้งเมล็ดขนุนร้อยละ 10 
เป็นปริมาณที่เพียงพอในการส่งเสริมให้เม็ดแป้งพองตัว
เป็นการเพิ่มปริมาตรและปริมาณของแข็งในบะหมี่ แต่
หากมีการเพิ่มปริมาณแป้งเมล็ดขนุนมากเกินไปจะเกิด
ข้อจ ากัดในการต้านการพองตัวและการดูดน้ าของเม็ด
แป้งท าให้ค่าการต้านแรงดึงลดลง ผลที่ได้สอดคล้องกับ
การเพิ่มแซนแทนกัมในบะหมี่แป้งมันเทศ(Silva, 2013)  

6. ลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี ่

เส้นบะหมี่ที่ได้รับการเสิรฟ์พร้อมน้ าซุปได้รับคะแนน
การยอมรับจากผู้ทดสอบชิมดังภาพที่ 1 เส้นบะหมี่จาก
แป้งเมล็ดขนุนมีความชอบโดยรวมมีค่าใกล้เคียงกับ
บะหมี่จากแป้งมันเทศและแป้งฟักทอง (Tantakasem, 
2001) บะหมี่สูตรควบคุมได้รับการยอมรับมากที่สุด ตาม
ด้วยเส้นบะหมี่จากแป้งเมล็ดขนุนร้อยละ 10 โดย
ความชอบโดยรวมอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบปาน
กลาง ในขณะที่ตัวอย่างอื่นๆ ได้รับความชอบโดยรวมอยู่
ในช่วงเฉยๆ ถึงชอบเล็กน้อย ดังนั้น เส้นบะหมี่จากแป้ง

เมล็ดขนุนร้อยละ 10 ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจะถูก
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบอย่างหยาบต่อไป  

7.องค์ประกอบอย่างหยาบของเส้นบะหมี ่

ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของบะหมี่แป้ง
เมล็ดขนุน ความช้ืนของบะหมี่มีปริมาณต่ ากว่าบะหมี่
ควบคุม ปริมาณโปรตีน เถ้า และเยื่อใย มีค่ามากกว่า
บะหมี่สูตรควบคุม ส่วนปริมาณไขมันที่ตรวจพบมีค่าไม่
แตกต่างกันในทุกตัวอย่าง เส้นบะหมี่จากแป้งเมล็ดขนุนมี
ปริมาณโปรตีนและเส้นใยสูงเนื่องจากแป้งเมล็ดขนุนมี
โปรตีนและเส้นใยสูงกว่าแป้งสาลี (ร้อยละ 8.1-10.6 และ
ร้อยละ 1-2 ตามล าดับ)  (Kim and Seib,1993) 
นอกจากนี้บะหมี่แป้งเมล็ดขนุนยังมีโปรตีนสูงและไขมัน
ต่ ากว่าบะหมี่จากแป้งกล้วย (ร้อยละ 11.8 และร้อยละ 
1.46 ตามล าดับ) อีกด้วย (Choo and Aziz., 2010). 
 
สรุปผลการวิจัย 

บะหมี่ที่ได้รับการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเมล็ด
ขนุน 10% มีการต้านแรงดึง โปรตีน และเส้นใย สูง 
ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการน ามาทดแทนแป้งสาลีใน
การผลิตบะหมี่ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบอย่างหยาบของแปง้เมล็ดขนุน 

 
ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของบะหมี่แป้งเมล็ดขนุน 

Noodle 
Cooking yield 
(%) 

Cooking loss 
(%) L a b Tension (g) 

Flour 10% 66.25±0.69d 0.69±0.03a 91.89±0.49 10.53±0.76 44.71±1.87a 12.58±4.73a 
Flour 20% 72.53±0.65b 0.66±0.02a 92.43±0.13 10.14±0.23 40.78±1.31b 4.59±2.19b 
Flour 30% 67.96±0.69c 0.69±0.05a 92.16±0.29 10.37±0.45 42.04±2.49b 6.50±1.96b 
Control 79.48±0.49a 0.49±0.07b 92.46±0.11 10.17±0.07 40.82±0.33b 6.94±0.87b 

 

Swelling 
power 
(%) 

Solubility 
(%) 

Final 
viscosity 
(RVU) 

Pasting 
temperature 
(OC) 

Moisture 
content 
(%) 

Protein 
(%) 

Ash (%) Fat (%) Fiber (%) 

6.27±0.31 0.16±0.01 40.69±1.13 89.73±0.49 6.94±0.76 11.6±0.25 3.24±0.15 0.59±0.19 0.89±0.31 
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ภาพที ่1 ลักษณะทางประสาทสัมผัสของบะหมีเ่สริมแป้งเมล็ดขนุน 

 

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบอย่างหยาบของบะหมี่เสริมแป้งเมล็ดขนุนท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด 
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ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ท่ีมีต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 
The Effect of Organic Rice’s Harvest on Processing of Rice Product 

 

วชิระ  สิงห์คง (Wachira  Singong)* ชไมพร  เพ็งมาก (Chamaiporn  Pangmak )**  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ที่มีผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้าวอินทรีย์พันธุ์ขาวดอก

มะลิ 105 แยกตามอายุการเก็บเกี่ยว 4 ระยะ คือ เก็บเกี่ยวหลังการออกดอก 20  วัน 25 วัน  30 วัน  และ 35 วัน น ามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ แป้งข้าวเจ้า เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวตอก และข้าวตัง พบว่าในการผลิตแป้งข้าวเจ้าที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวมากจะท าให้แป้งที่ได้มีโปรตีนและมีความหนืดมากขึ้น  ส่วนสีและขนาดของเม็ดแป้งไม่มีความแตกต่างกัน  
ในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวพบว่าอายุการเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างทางด้านสารอาหาร แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากข้าว
อินทรีย์ที่อายุการเก็บเกี่ยว 25 และ 35 วัน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทางด้านสีมากกว่าอายุการเก็บเกี่ยว 20 วัน ใน
ข้าวตอก พบว่าอายุการเก็บเกี่ยวมากจะท าให้ข้าวตอกที่ได้มีโปรตีนสูง  แต่ผู้บริโภคมีการยอมรับทางด้านสีของข้าวตอกที่
ท าจากข้าวอินทรีย์อายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวตัง พบว่าอายุการเก็บเกี่ยว 30 – 35 วัน มีปริมาณ
ไขมันสูงกว่าข้าวอายุการเก็บเกี่ยวน้อย  และผู้บริโภคก็มีการยอมรับมากกว่าข้าวตังที่ท าจากข้าวอินทรีย์ที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวน้อย 

 
 

ABSTRACT 
The study on organic rice’s harvest effect on rice products by used organic rice 105 white 

jasmine breed, which to divide life harvest 4 periods, to harvest after blooming 20, 25, 30 and 35 days 
which from study on the influence of plant grow system effect on organic rice production. Using 
organic rice to processed rice flour, noodles, popped rice, and Khaw tang.The result are when used 
increase life harvest it made rice flour had increase protein and vicosity but color and size flour not 
different. In a noodles which produced from organic rice life harvest 25 – 35 days had acceptence in 
color more than 20 days. In a popped rice, when used high life harvest which made high protein but 
low life harvest are accepted by consumer more than it. In Khaw tang which produced from  30 – 35 
days had lipid more than low life harvest but the consumer accepted lower life harvest organic rice.                  

 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : ข้าวอินทรีย์ ผลติภณัฑ์แปรรูปข้าว อาหารปลอดภัย 
Key Words : Organic rice, Rice products, Food safety 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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บทน า 
ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้

ส าคัญของเกษตรอินทรีย์มากข้ึน  เนื่องจากการเกษตรใน
อดีตก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลิตผลทางการเกษตร  
ปนเปื้อนในอากาศ  ในดิน  และในน้ า  ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคและผู้ใช้ (ขวัญ
ใจ, 2544) ดังนั้นในหลายประเทศจึงได้มีการสนับสนุน
และควบคุมให้มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (ศุภวรรณ์ , 
2551) รวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ผลิตข้าว อินทรี ย์   โดยให้กรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้ด าเนินการให้ค าปรึกษา  แนะน า  และประสานงานกับ
ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ประมาณปีละ 100 ราย  ในพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่  ได้
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 400 - 500  กิโลกรัมต่อไร่  คิด
เป็นผลผลิตรวมประมาณปีละ 2,000 ตัน (Saha, 2007) 
ซึ่งเมื่อมีการผลิตเป็นวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้นจึงควรมี
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสให้กับวัตถุดิบ
ประเภทน้ีด้วย (ทัศนีย์, 2553) นอกจากน้ีการได้ศึกษาถึง
อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวอินทรีย์ในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มี
คุณภาพและปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (วิมล
พรรณ, 2553) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้น าข้าวอินทรีย์จาก
การท าวิจัยเรื่องอิทธิพลของระบบปลูกพืชที่มีผลต่อการ
ผลิตข้าวอินทรีย์  มาท าการการแปรรูปเบื้องต้น 4 
ประเภท  คือ  แป้งข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  ข้าวตอก  และข้าว
ตัง  เพื่อให้ทราบระยะการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ที่มีผลต่อ
การแปรรูปประเภทต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวจากข้าว
อินทรีย์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกันโดยแปรรูปเป็น แป้ง
ข้าว เส้นก๋วยเต๋ียว ข้าวตอก และข้าวตัง 
 
วิธีการวิจัย 

1. ข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105  มีอายุการเก็บเกี่ยว  
4 ระยะ คือ  20 วัน  25  วัน  30 วัน  และ 35 วัน  ที่ได้
จากการวิจัยเรื่อง  “ อิทธิพลของระบบปลูกพืชที่มีผลต่อ
การผลิตข้าวอินทรีย์ ” 

2. น้ ามันปาล์มและแป้งมันส าปะหลัง 
3. วิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ โดยมีการวาง

แผนการทดลองแบบ Completely Random Design: 
CRD  ท าการทดลอง 3 ซ้ า  

  3.1 วิธีการท าแป้งข้าว ล้างข้าวอินทรีย์ด้วยน้ า
สะอาด  แช่ข้าวในน้ า 3 - 4  ช่ัวโมง จากน้ันจึงล้างและ
ท าให้สะเด็ดน้ า น าไปโม่กับน้ า 2 เท่าให้แป้งละเอียด  
กรองด้วยผ้าดิบแยกน้ าแป้งออกให้หมด ตีแป้งที่อยู่ในผ้า
กรองให้ละเอียด  อบที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส  5  
ช่ัวโมง บดให้ละเอียด ร่อนด้วยที่ร่อนแป้ง 

  3.2 วิธีการท าก๋วยเตี๋ยว ล้างข้าวอินทรีย์ด้วยน้ า
สะอาด แช่ข้าวค้างคืนโดยใช้น้ าเป็น  2  เท่า ล้างและท า
ให้สะเด็ดน้ า แล้วน าไปโม่ด้วยน้ า  2  เท่าให้ละเอียดเป็น
แป้ง  จากนั้นจึงผสมแป้ง  น้ า  แป้งมันส าปะหลัง  คนให้
เข้ากัน  เตรียมลังถึงขนาดกว้าง 15 นิ้ว ใส่น้ าครึ่งหม้อ ใช้
ผ้าขาวบางชุบน้ าผูกหม้อให้รอบปากหม้อ พอน้ าเดือดใช้
ทัพพีตักแป้ง 2 ทัพพีละเลงแป้งเป็นวงกลมบนผ้าขาวบาง  
ใช้ฝาหม้อปิด 3 นาที เปิดฝาออกใช้ไม้บรรทัดที่สะอาด 2 
อัน แซะแป้งออกวางไว้บนถาด ทาด้วยน้ ามันพืช 5 กรัม 
ต่อ 1 แผ่น  ผึ่งลมไว้ครึ่งช่ัวโมง  พอหมาดแล้วน ามาหั่น
เส้น 

  3.3 วิธีการท าข้าวตอก แช่ข้าวเปลือกอินทรีย์ในน้ า
นาน 2 ช่ัวโมง  จากน้ันล้างให้สะอาดแล้วท าให้สะเด็ดน้ า  
จึงน าไปคั่วในหม้อที่มีฝาปิด  ขณะคั่วต้องเขย่าหม้อ
ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อ  และต้องปิดฝาหม้อไว้
เพื่อไม่ให้  ข้าวตอกกระเด็น  เทข้าวตอกที่คั่วแตก
หมดแล้ว (ไม่มีเสียงแตกดังอยู่ในหม้อ) ลงในกระด้ง ทิ้งไว้
ให้เย็น  เก็บไว้ในถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิท   

  3.4 วิธีการท าข้าวตัง ล้างข้าวอินทรีย์ให้สะอาด   
เติมน้ าอัตราส่วนข้าว 1 ส่วนต่อน้ า 1.5 ส่วน  น าไปน่ึงใน
รังถึงครึ่งช่ัวโมง  แผ่บนถุงพลาสติกให้บางแล้วตัดเป็น
แผ่นขนาด 1” X 1”   อบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส  นาน  5  ช่ัวโมง  ทอดในน้ ามันอุณหภูมิ  
120  องสาเซลเซียส  นาน 3 นาที  วางบนกระดาษซับ
น้ ามัน  จนเย็นจึงเก็บใส่ถุงพลาสติก  ปิดปากถุงให้สนิท 

4. การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์โดย
บดตัวอย่างให้ละเอียดแล้วน าไปตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 

  4.1 ไขมันท้ังหมด โดย AOAC (2005), 922.06 
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  4.2 โปรตีน โดย Modified Method based on 
AOAC (2005) 981.10  

  4.3 คาร์โบไฮเดรต โดย In-house method           
TE-CH-169 based on Compendium of Methods 
for Food Analysis Thailand, 1st Edition, 2003  

  4.4 ใยอาหาร โดย In-house method TE-CH-
076 base on AOAC (2010), 985.29  

  4.5 เถ้า โดย AOAC (2005), 920.153  
  4.6 ความช้ืน โดย AOAC (2005), 950.46(B)  
5. การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยวาง

แผนการทดสอบชิมแบบ Randomized Completely 
Block Design: RCBD โดยผู้ทดสอบชิม จ านวน 20 คน 
 
ผลการวิจัย 
1. คุณภาพของแป้งจากข้าวอินทรีย์ 

จากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณ
ความช้ืน เถ้า ไขมันทั้งหมด ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (p>0.05) โดยปริมาณ
โปรตีนพบมากที่สุดในแป้งข้าวอินทรีย์ที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยว 35 วัน คือ ร้อยละ 1.11 ความหนืดมีค่า 355 cp 
ขนาดเม็ดแป้ง 0.46 µ (Hayashi et al, 2014) เทียบวัด
สีของแป้งกับแถบสีมาตรฐานได้ค่า 10Y 9/1 แสดง
ลักษณะแป้งได้ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ลักษณะของแป้งที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์อายุต่างกัน  
 
2. คุณภาพของเส้นก๋วยเต๋ียวจากข้าวอินทรีย ์

จากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณ
ความช้ืน เถ้า ไขมันทั้งหมด ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดง
ลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ดังรูปที่ 2 
 

รูปที่ 2 ลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวผลติจากข้าวอินทรีย์อายุต่างกัน 
หมายเหตุ T1 T2 T3 และ T4 คือลักษณะผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากข้าวอินทรีย์อายุ 20 25 30 และ 35 วัน 
ตามล าดับ 
 
3. คุณภาพของข้าวตอกจากข้าวอินทรีย์ 

จากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณ
ความช้ืน เถ้า ใยอาหาร  คาร์ โบไฮเดรต ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยปริมาณโปรตีนพบ
มากที่สุดในข้าวตอกที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน คือ 
ร้อยละ 0.85 ปริมาณไขมันทั้งหมดพบมากที่สุดในแป้ง
ข้าวอินทรีย์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 35 วัน คือ ร้อยละ 
2.04 แสดงลักษณะข้าวตอกดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 ลักษณะข้าวตอกที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่อายุ
ต่างกัน  
 
4. คุณภาพของข้าวตังจากข้าวอินทรีย์ 

จากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณ
ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยปริมาณไขมันทั้งหมดพบมากที่สุดในข้าว
ตังที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 30 วัน คือ ร้อยละ 33.12 
ปริมาณใยอาหารพบมากที่สุดในแป้งข้าวอินทรีย์ที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยว 30 วัน คือ ร้อยละ 0.46 ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตพบมากที่สุดในข้าวตังท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยว 
20 วัน คือ ร้อยละ 69.69 แสดงลักษณะข้าวตังดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ลักษณะข้าวตังที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ที่อายุ
ต่างกัน 
หมายเหตุ T1 T2 T3 และ T4 คือลักษณะผลิตภัณฑ์ที่
แปรรูปจากข้าวอินทรีย์อายุ 20 25 30 และ 35 วัน 
ตามล าดับ 
 
5. ผลของการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส 

จากการน าผลิตภัณฑข์้าวอินทรีย์ทั้ง 4 ชนิด ทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผู้ทดสอบให้คะแนน
ความชอบ พบว่า ข้าวตังได้คะแนนความชอบสูงที่สุดใน
ทุกองค์ประกอบ ในส่วนข้าวตอก และเส้นก๋วยเตี๋ยวได้รับ
คะแนนเป็นอันดับรองตามล าดับ และแป้งจากข้าว
อินทรีย์ได้รับคะแนนความชอบน้อยที่สุด 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ที่มี
ผลต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พบว่าการใช้ข้าวอินทรีย์ที่มี
อายุการเก็บเกี่ยวที่ 35 วัน จะมีส่วนประกอบท่ีไปแปรรูป
เป็นแป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวตอก และข้าวตังได้ดีที่สุด 
เนื่องจากสารอาหารที่มีอยู่เมล็ดข้าวมีอยู่มากเพียงพอ 
และผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าวอินทรีย์จัดได้ว่าเป็นอาหาร
ว่างที่มีสารอาหารและรสชาติเป็นที่น่าพอใจและอีกทั้งยัง
เป็นการการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเป็นการใช้วัตถุดิบที่
ส่งเสริมการเกษตรอย่างปลอดภัย 
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การประเมินระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลภาพ             
เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Evaluation of Blast Disease level in Rice KDML 105 by image processing analysis method to 
prevent and control the Blast Disease in the North Eastern 

 

จักรกฤช เหล่าสาย (Jakkrich Laosai)*  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประเมินระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลภาพ เพื่อ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน ที่ส าคัญ คือ ส่วนที่ใช้ในการ
สร้างภาพของใบข้าว และ โปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ ร่วมกับการเปรียบเทียบกับภาพระดับความรุนแรงของโรคที่
จัดท าขึ้นจากห้องปฏิบัติการ เพื่อหาภาพมาใช้ในการประเมินอัตราการท าลายของโรคพืชเป็นอีกแนวทางในการน ามาประยุกตใ์ช้ทางด้าน
การเกษตร ซึ่งจะให้ความแม่นย าสูง ลดความแตกต่างของค่าผิดพลาดในแต่ละครั้ง  ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า กระบวนการ 
Segmentation เป็นกระบวนการแยกวัตถุ หรือองค์ประกอบต่างๆ ออกจากภาพอินพุท โดยจะใช้สีของ Marker ซึ่งมีความเด่นชัดจากสี
ของพื้นหลังในการ Segmentation ผลการศึกษา พบว่า วิธีการการประเมินระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ผลภาพ ที่ให้รูปแบบที่เหมาะสม คือ วิธีการ Image Recognition เป็นกระบวนการในการจดจ ารูปภาพด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ผลภาพประเมินระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105  

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study Evaluation of Blast Disease level in Rice KDML 105 by image 

processing by image analysis method to prevent and control the outbreak burns in the Northeast. By the tool 
consists of two major parts are the parts that are used to create images of the rice and the program analysis and 
image processing, together with the comparison with the severity of the disease, images that were developed 
from the laboratory. For the image to be used in estimating the rate of destruction of plants is another way in 
which applied to agriculture, which provides high accuracy. To reduce the difference of the value of each error, 
which a preliminary analysis showed that the process of Segmentation is the process of separating the objects or 
elements from the input image, the color of the Marker, which is obvious from the color of the background in the 
Segmentation study results showed that the method of assessment of Evaluation of Blast Disease level in Rice 
KDML 105 by image processing  to the appropriate format is the way the Image Recognition in image recognition 
by image analysis method to Evaluation of Blast Disease level in Rice KDML 105. 
 
ค าส าคัญ : โรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105, การแยกแยะส่วนประกอบของรูปภาพ, วิธีการ Image Recognition 
Key Words : Blast Disease in Rice KDML 105, Segmentation, Image Recognition 
*อาจารย์จักรกฤช เหล่าสาย สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
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บทน า 
          โรคข้าวที่ ระบาดท าลายต้นข้าวจน

เสียหายนั้น เกิดจากเช้ือโรคหลายชนิด เช่น เช้ือรา เช้ือ
บักเตรี และเช้ือไวรัส นอกจากน้ีไส้เดือนฝอย ซึ่งมีขนาด
เล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ก็สามารถท าให้ต้น
ข้าวเกิดเป็นโรคได้ด้วย เพราะฉะนั้น โรคข้าวที่ส าคัญๆ 
จะแบ่งออกได้เป็นพวกๆ ดังนี้ โรคที่เกิดจากเช้ือรา โรคที่
ส าคัญ ได้แก่ โรคไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคใบจุดสีน้ าตาล 
โรคดอกกระถิน 
 
1. โรคไหม้ (blast disease)  

โรคนี้ระบาดทั่วไป ในทุกภาคของประเทศไทย 
เกิดจากเช้ือราช่ือ ไพริคูลาเรีย ออไรซี (Pyricularia 
oryzae) ซึ่งเมล็ดสืบพันธุ์ (conidia) ของเช้ือรานี้ 
แพร่กระจายไปได้โดยปลิว ไปกับลม ฉะนั้น โรคไหม้จึง
แพร่กระจายไปโดยลม เมื่อเมล็ดสืบพันธุ์ของเช้ือรา    
ตกลงบนส่วนต่างๆ ของต้นข้าวที่มีความช้ืนสูง มันก็จะ
งอกเป็นเส้นใยเข้าท าลาย ต้นข้าว ปกติโรคนี้จะท าให้ใบ
ของต้นกล้าเกิดเป็นแผล รูปกลมหรือคล้ายรูปตาของคน 
เป็นสีเทา และบางครั้ง จะมีขอบของแผลเป็นสีน้ าตาล
ด้วย เมื่อใบข้าวถูกเชื้อโรค เข้าท าลายอย่างรุนแรง แต่ละ
ใบก็จะมีแผลโรคเป็นจ านวนมาก แล้วท าให้ใบข้าวแห้ง
ตาย ถ้าใบข้าวจ านวนมาก แห้งตายไปเพราะโรค ในที่สุด
ก็จะท าให้ต้นกล้าแห้งตายไปด้วย นอกจากนี้ เช้ือรายัง
สามารถท าให้คอรวงข้าวเน่าเป็นสีน้ าตาลแก่ ท าให้เมล็ด
ลีบ ดังนั้น เช้ือรานี้สามารถท าให้ต้นข้าวเป็นโรคตั้งแต่
ระยะ ต้นกล้าจนถึงออกรวง ส าหรับประเทศไทย โรคนี้ 
รุนแรงมากในฤดูฝน ในระยะที่ต้นข้าวเป็นต้นกล้าและ 
ก าลังออกรวง ความรุนแรงของโรคจะมีมากยิ่งขึ้น ถ้า
ชาวนาปลูกข้าวด้วยพันธุ์ท่ีไม่มีความต้านทานโรค และใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงลงในดินนา 
 

 
 

รูปที่ 1. โรคไหม ้
 

โรคไหม้ในข้าวเป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา Magnaporthe 
grisea (Hebert) Barr. มีความส าคัญต่อข้าวอย่างมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งนิยมปลูกพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค ได้แก่ พันธุ์ข้าว 
ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และกข6 เ ช้ือสามารถเข้า
ท าลายได้ตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะข้าวออกรวง เข้า
ท าลายได้ที่ใบ ข้อต่อใบ ข้อต่อล าต้น และคอรวง การเข้า
ท าลายของเช้ือในระยะข้าวออกรวง สร้างความเสียหาย
ต่อข้าวมาก ซึ่ง จะท าให้ข้าวมีน้ าหนักเมล็ด ขนาดเมล็ด
ลดลง และมีเปอร์เซ็นต์การติดของเมล็ดน้อยลง (Goto, 
1965) อีกทั้งยังท าให้ท้องไข่เพิ่มขึ้น ท าให้คุณภาพของ
เมล็ดลดลง (Katsube and Koshimizu, 1970) ความ
เสียหายของโรคนี้สามารถท าให้ผลผลติลดลงได้ตัง้แต่ 0.4 
- 100 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยพบโรคไหม้มีการระบาด
มากที่สุดในระยะโรคไหม้คอรวงในปี 2535 พื้นที่ที่ข้าว
เป็นโรคไหม้มีถึง 1.2 ล้านไร่ ท าให้ผลผลิตเสียหาย 60 
เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นปริมาณ 650,000 ตัน มีรายงาน 
มู ล ค่ า  ค ว า ม เ สี ย ห า ย ป ร ะ ม า ณ  436 ล้ า น บ า ท 
(Disthaporn, 1994) ในปี2553 พบโรคไหม้ระบาดเข้า
ท าลายพันธุ์ข้าว กข15 ในระยะข้าวออกรวง จากการ
ประเมินความเสียหายในระดับ 50 – 90 เปอร์เซ็นต์ใน
พื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดอ านาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร 
และศรีสะเกษ [1] 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น  
1.ศึกษาลักษณะทางกายภาพของโรคไหม้ข้าวจากเช้ือ
รา Pyricularia grisea ที่สามารถเข้าท าลายต้นข้าวได้
ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ถึงระยะ เก็บเกี่ยวโดยสามารถพบ
อาการของโรคได้ทุกส่วนของต้นข้าวที่อยู่เหนือดิน ของ
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เป็นพันธุ์อ่อนแอโรคไหม้ 
2. พัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพประเมินระดับความ
รุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ผลภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. หาค่าเปอร์เซ็นต์ระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลภาพ เพื่อป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไหม้ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
4. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้แสดงคุณภาพของการหาค่า
เปอร์เซ็นต์ระดับความรุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ด้วยวิธีการวิ เคราะห์ผลภาพ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไหม้ ในภาคตะวันออก               
เฉียงเหนือ แทนวิธีการประเมินด้วยสายตาโดยท าการ
เปรียบเทียบกับภาพระดับความรุนแรงของโรคที่จัดท า
ขึ้นจากค่ามาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัย
ข้าวอุบลราชธานี  

5. ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไหม้ใน              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ส าหรับการท านาครั้งต่อไป 
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี และยาก าจัดวัชพืชให้กับเกษตรกร  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้ก่อความเสียหายกับพืชที่
ท าการเพาะปลูก แนวทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งได้แก่การ
ประเมินความรุนแรงของโรคที่เกิดในแปลงปลูกหรือพื้นที่
ปลูกอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับความ

รุนแรงโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ผลภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไหม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เครื่องมือที่สร้างขึ้นประกอบด้วย ส่วนที่ใช้ใน
การรับภาพ และ โปรแกรมการวิเคราะห์และประมวลผล
ภาพ การสร้างภาพมีการตรวจสอบ และทดสอบหาค่า
ความเหมาะสมทางแสง และลักษณะภายนอกมีการ
ตรวจสอบและออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง
ในทางปฏิบัติ ส่วนลักษณะโปรแกรมนั้น จะถูกพัฒนาให้
มีความง่ายต่อการใช้งาน เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายในระดับ           
ผู้ปฏิบัติการ 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะอาการของโรคไหม้ และการระบาด 

ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ าตาลคล้ายรปูตา มีสี
เทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 
มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผล
สามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรค
รุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ 
ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อ
ของล าต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าท่ีพบในระยะกล้า แผล
ลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผล
ช้ าสีน้ าตาลด า และมักหลุดจากกาบใบเสมอ 
ระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง 
เมื่อถูกเช้ือราเข้าท าลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรค
ตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ าสี
น้ าตาลที่บริเวณคอรวง ท าให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วง
หล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้น
ข้าวหนาแน่น ท าให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งใน
ตอนกลางวันและช้ืนจัดในตอนกลางคืน น้ าค้างยาวนาน
ถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิ
ประมาณ 22-25 องศา ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่ 
กระจายได้ดี [2] 
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รูปที่ 2.  อาการโรคไหม้ในระยะขา้วออกรวง  
(โรคเน่าคอรวง) 

Segmentation (กระบวนการแยกวัตถุ) 

กระบวนการ Segmentation เป็น
กระบวนการแยกวัตถุ หรือองค์ประกอบต่างๆ ออกจาก
ภาพอินพุท โดยจะใช้สีของ marker ซึ่งมีความเด่นชัด
จากสีของพื้นหลังในการ segmentation ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี ้

1. ปรับปรุงคุณภาพของภาพ โดยใช้เทคนิค
การเบลอภาพ 

2. แปลงปริภูมิสีจากปริภูมิ RGB เป็นปริภูมิ 
HSV 

3. ตั้งค่า threshold ของค่า H, S และ V ให้
สอดคล้องกับสีของ marker 

4. ก าหนดให้ค่าของจุดสีที่เป็นองค์ประกอบ
ที่ต้องการพิจารณามีค่าเป็นสีขาว (255) 
แล ะ ก า ห นด ให้ ค่ า ขอ ง จุ ด สี ที่ ไ ม่ ใ ช่
องค์ประกอบที่ต้องการพิจารณามีค่าเป็น
สีด า (0) 

 
 

 
 

รูปที่ 3. กระบวนการ segmentation เพื่อหาวัตถุ
ด้านซ้าย  [5] 

โรคไหม้ (Rice Blast Disease) 
พบมาก ในนาน้ าฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อ

ช่วงแสง พบส่วนใหญ่ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ สาเหตุ เช้ือรา 
Pyricularia grisea Sacc. 

 

 
 

รูปที่ 4.  อาการแผลจดุสีน้ าตาลคล้ายรูปตา 
 

 
 

รูปที่ 5.  อาการแผลรูปตาตรงกลางมีสีเทา 
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รูปที่ 6.  อาการใบไหม้คล้ายน้ ารอ้นลวก 
 

 
 

รูปที่ 7.  โรคไหม้ระบาดในแปลงกล้า 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
Image segmentation เป็นกระบวนการในการแยกแยะ
ส่วนประกอบของรูปภาพออกเป็นส่ วนต่ างๆเพื่ อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพ 
Image representation and description เป็นการอธิบาย
รูปภาพหรือแทนข้อมูลภาพด้วยข้อมูลที่สามารถสื่อ
ความหมายได้ 
Image recognition เป็นกระบวนการในการจดจ ารูปภาพ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้ขั้นสูงในการตีความหมายของ
รูปภาพ โดยใช้หลักการ Digital Image Processing และ 
Computer Vision มาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน 
 

 
 

รูปที่ 8.  ภาพรวมของระบบ [3] 

จุดประสงคข์องการทดสอบ 

งานวิจัยนี้เสนอวิธีการการประเมินระดับความรุนแรงโรค
ไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผล
ภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไหม้ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โดยทั่วไปอุปกรณ์พื้นฐานในการประมวลผลภาพตาม
ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจะประกอบด้วย  เครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ตรวจจับภาพ (frame 
grabber card) ซึ่งจะต่อกับกล้องวิดีโอตัวจับภาพ ดังรูป
ที ่8. ขั้นตอนการน าภาพเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการ
แปลงสัญญาณภาพทั่วไปเป็นสัญญาณอนาล็อก (analog 
signal) ให้เป็นสัญญาณภาพ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถประมวลผลภาพได้ ทั้งนี้สามารถท าได้น า
ข้อมูลภาพจากตัวจับภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาพที่ได้จาก
การแปลงสัญญาณจะถูกเก็บในหน่วยความจ าที่มีอยู่ใน
อุปกรณ์ตัวจับภาพ และสามารถน ามาประมวลผลได้โดย
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง อาทิเช่นภาษาซี 
อุปกรณ์ตัวจับภาพที่นิยมใช้จะสามารถเก็บภาพขนาด 
512 * 512 จุดภาพ(pixel) และแต่ละจุดภาพสามารถ
แสดงระดับเทาได้อย่างน้อย 256 ระดับ ส่วนกล้องวีดีโอ
ที่ใช้ในการเก็บภาพมักจะเป็นกล้องซีซีดี  (charge 
coupled device (CCD) camera) [4] 
ก่อนการประมวลผลภาพต้องเตรียมข้อมูลภาพซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 

1. ปรับปรุงข้อมูลภาพในส่วนท่ีไมค่มชัด 
2. ก าจัดสัญญาณรบกวน 
3. การปรับคอนเทรสต ์หรือปรับปรุงคุณสมบัติ

ของการมองเห็น เช่น การปรับค่าความเข้มของจุดภาพ 
การกลับข้อมลูภาพ เป็นต้น 

4. การแบ่งแยกข้อมูลภาพออกจากสีพื้น โดย
ใช้ค่าเทรสโฮลด ์

5. การแปลงข้อมูลภาพในทางเรขาคณิต เช่น 
การหมุนภาพ การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพ และการแกไ้ข
ต าแหน่งของจุดภาพ 

6. การแก้ไขข้อมูลภาพในส่วนท่ีมกีารผิดเพี้ยน 
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ตารางที่ 1.  ตารางแสดงการค านวณการใช้ Image 
segmentation 
 

 
ลักษณะทาง

กายภาพ
ของใบข้าว 

 
 

ภาพ 

 
%   ผิดเพี้ยนจากระยะทาง  

(cm) 

 
 

ร้อยละ 
20 60 100 140 

ขาวดอก
มะลิ 105 

10 
88% 92% 91% 93% 91% 

ข้าวพันธุ์
ชัยนาท1 

10 
90% 89% 87% 91% 89% 

ข้าวเหนยีว 10 92% 91% 93% 92% 92% 
ข้าวจา้ว 10 93% 92% 92% 94% 93% 
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ผลของสารเคลือบแอลจิเนตต่อคุณภาพของมังคุดตัดแต่ง 
Effect of Alginate Coating on Quality of Fresh-cut Mangosteen 

 

อัญชนก อ่อนดี (Anchanok Ondee)* สุปราณี มนูรักษ์ชินากร (Supranee Manurakchinakorn)**  
วาริช ศรีละออง (Varit Srilaong)*** 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบแอลจิเนตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ส าคัญบางประการ

ของมังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา โดยน ามังคุดระดับสีที่ 5 มาปอกเปลือกออกคร่ึงผล และแช่ในน้ ากลั่น (ชุด
ควบคุม) หรือเคลือบด้วยแอลจิเนต เข้มข้นร้อยละ 1 จากนั้นน ามังคุดวางในถาดโพลิสไตรีน (4 ผลต่อถาด) ก่อนน าไป
บรรจุในถุงโพลิโพรพิลีน และปิดผนึกน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 9 วัน พบว่า ทั้งสองชุดการทดลอง
มีความเข้มข้นของออกซิเจนในภาชนะบรรจุลดลง ในขณะที่มีการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาเก็บ
รักษาเพิ่มขึ้น ดัชนีความขาวของเนื้อมังคุดมีค่าลดลงในระหว่างการเก็บรักษา (p<0.05) อย่างไรก็ตาม พบว่า ดัชนีความ
ขาวของมังคุดที่เคลือบแอลจิเนตมีค่าสูงกว่าดัชนีความขาวของชุดควบคุมเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษา (p<0.05) การเก็บรักษา
นาน 9 วัน และการเคลือบแอลจิเนตไม่ส่งผลต่อความแน่นเนื้อ ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และความเป็นกรดด่างของน้ า
คั้นของมังคุดตัดแต่ง (p>0.05) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเคลือบด้วยแอลจิเนต เข้มข้นร้อยละ 1 มีประสิทธิภาพดี
ในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของมังคุดตัดแต่งได้ในระหว่างการเก็บรักษา 

 
ABSTRACT 

This research aimed to study some important quality changes of fresh-cut mangosteen during 
storage as affected by alginate coating. Mangosteen at color stage 5 was half-peeled and immersed in 
distilled water (control) or coated with 1% alginate. The fruit was then put in polystyrene trays (4 fruits 
per tray), prior to packaging in sealed polypropylene bags and storage at 10oC for 9 days. It was found 
that in-package O2 concentration of both treatments decreased whereas increased CO2 accumulation 
was detected with the increasing storage time. Whiteness index of mangosteen flesh decreased during 
the storage (p<0.05), however, the whiteness index of fruit coated with alginate was higher than that 
of the control at the end of storage (p<0.05). Firmness, total soluble solids and pH of fresh-cut 
mangosteen were not affected by 9-day storage and alginate coating (p>0.05). The results revealed 
that coating with 1% alginate has good potential to delay discolorationof fresh-cut mangosteen during 
the storage. 
  
ค าส าคัญ: การแปรรูปขั้นต่ าสารเคลือบทีบ่ริโภคได้ดัชนีความขาว 
Key Words: Minimal processing, Edible coating, Whiteness index 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ส านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ 
*** รองศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทน า 
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพกัน

มากขึ้น จึงนิยมบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่น ผัก และผลไม้ ผลไม้ตัดแต่ง (Fresh-cut fruit) เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกทีไ่ด้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูง รวมทั้งมีกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับผลไม้สด 
และสะดวกในการบริโภค (Kader, 2002) โดยเตรียมจาก
การน าผลไม้สดมาผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต่ า
(Minimal processing) เช่น การปอก ตัด หั่น และ
คว้าน อย่างไรก็ตามผลไม้ตัดแต่งมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อที่
มีชีวิต ท าให้ยังคงด าเนินกิจกรรมและปฏิกิริยาต่างๆ เช่น 
การหายใจและการผลิตเอทิลีนเกิดขึ้นภายในเซลล์
เหมือนกับผลไม้สดทั่วไปส่งผลให้ยังคงมีกระบวนการสุก
ตามธรรมชาติเกิดขึ้นตลอดเวลา และมีการเสื่อมเสีย
คุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการจ ากัดอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ (Greve & Labavitch, 1991) 

มังคุดเป็นผลไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
อากาศร้อนช้ืน และให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทยบริเวณ
พื้นทีภ่าคใต้ และภาคตะวันออก (นพ และสมพร, 2545) 
เมื่อสุกจะมีเนื้อสีขาวฉ่ าน้ า รสชาติหวานอร่อย และมี
กลิ่นหอมอ่อน จึงได้รับความนิยมอย่างจากผู้บริโภคอย่าง
มากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจนได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นราชินีของผลไม้ เมืองร้อน และจัดว่าเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญที่สามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
อย่างมาก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) มังคุด
เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะเป็นแหล่งที่ดี
ของสารต้านอนุมูลอิสระ (Lerslerwong et al., 2013) 
จึงได้รับความนิยมบริโภคในรูปผลไม้สด เพราะการแปร
รูปโดยกรรมวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ความร้อนจะ
ท าลายคุณค่าทางอาหาร และส่งผลลบต่อรสชาติอันโดด
เด่นตามธรรมชาติของมังคุด ดังนั้นการน ามังคุดมาผ่าน
การแปรรูปขั้นต่ าให้เป็นผลิตภัณฑ์มังคุดตัดแต่งจึงนับว่า
เป็นแนวทางที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในด้านความสะดวก การรักษารสชาติตาม
ธรรมชาติและคุณค่าทางอาหารของมังคุดได้ อีกทั้งยังมี
จุดเด่นซึ่ งท าให้สามารถมองเห็นเนื้อมังคุดได้ก่อน

ตัดสินใจซื้อ ท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจมากกว่าการซื้อมังคุด
ที่ ไม่ สามารถคาดคะ เนลักษณะภายในเปลือกได้  
นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงส าหรับวาง
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาเก็ต หรือใช้
เป็นอาหารบริการเครื่องบินท่ีมีพื้นท่ีของโต๊ะที่จ ากัด หรือ
ใช้เป็นอาหารส าหรับจัดงานเลี้ยง เพราะช่วยลดการ
เปรอะเปื้อนจากการปอกเปลือกมังคุดได้ อย่างไรก็ตาม
มังคุดสุกที่ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต่ าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยเฉพาะการเกิดสีน้ าตาลของเนื้อ
มังคุดได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค  

การใช้สารเคลือบที่บริโภคได้นับว่าเป็นวิธีหนึ่ง
ที่มีศักยภาพต่อการน ามาใช้เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของมังคุดตัดแต่ง เพราะมีรายงานการวิจัยพบว่า 
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับใช้รักษาคุณภาพของ
ผลไม้ตัดแต่งหลายชนิดในระหว่างการเก็บรักษา โดย
ควบคุมการถ่ายเทความช้ืน การแลกเปลี่ยนแก๊ส หรือ
กระบวนการออกซิเดชัน (Rojas-Graüet al., 2009) 
แอลจิเนตเป็นสารเคลือบที่บริโภคได้ประเภทโพลีแซค
คาร์ไรด์ที่ผลิตมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ าตาล ซึ่งมีรายงาน
การใช้แอลจิเนตเป็นสารเคลือบเพื่อชะลอการเสื่อมเสีย
คุณภาพด้านต่างๆ ของแอปเปิ้ลตัดแต่ง (Rojas-Graü et 
al., 2007) และมะละกอตัดแต่ง (Tapia et al. 2008) 
ในระหว่างการเก็บรักษา อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงาน
การวิจัยของการใช้แอลจิเนตเป็นสารเคลือบในมังคุดตัด
แต่ง ซึ่งการเลือกใช้สารเคลือบที่บริโภคได้ชนิดแอลจิเนต
จะเอื้อต่อการบริโภคโดยชาวไทยมุสลิม ผู้ที่แพ้อาหารที่มี
นมเป็นส่วนประกอบ และผู้ที่ทานมังสวิรัติ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบที่บริโภคได้ชนิด
แอลจิเนตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมังคุดตัดแต่ง
ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
นาน 9 วัน 
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วิธีการวิจัย 
1. วัตถุดิบ 
ใช้มังคุดจากสวนของเกษตรกรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ระดับสีที่ 5 ซึ่งเปลือกผลมีสีม่วงแดง
และมีน้ าหนัก 100±10 กรัม  

2. การเตรียมแอลจิเนต 
เตรียมแอลจิเนต เข้มข้นร้อยละ 1 (น้ าหนัก/

ปริมาตร) โดยละลายในน้ ากลั่นอุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส และทิ้งไว้ให้สารละลายแอลจิเนตเย็น ก่อน
น าไปเติมกลีเซอรอล เข้มข้นร้อยละ1.5 (น้ าหนัก/
ปริมาตร) และน้ ามันเมล็ดทานตะวัน เข้มข้นร้อยละ 
0.025 (น้ าหนัก/ปริมาตร) จากนั้นน าไปโฮโมจิไนส์ที่
ความเร็ว 24,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที (Rojas-
Graü et al., 2007) 

3. การเตรียมมังคุดตัดแต่ง 
เตรียมมังคุดในชุดควบคุม และชุดเคลือบแอลจิ

เนต ซึ่งในแต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 3 ซ้ า ซ้ าละ 4 
ผลต่อถาด โดยน ามังคุดมาคว้านเปลือกตามแนวขวางตรง
ต าแหน่งกึ่งกลางของผลโดยใช้มีด และแยกเปลือกออก
ครึ่งหนึ่ง แล้วมาเคลือบด้วยแอลจิเนต โดยแช่นาน 2  
นาที ตั้งพักไว้ 1 นาที และแช่ในสารละลายแคลเซียม
คลอไรด์ เข้มข้นร้อยละ 2 (น้ าหนัก/ปริมาตร) นาน 2 
นาที  และเตรียมมังคุดตัดแต่งชุดควบคุมโดยการแช่ใน
น้ ากลั่น น ามังคุดตัดแต่งมาวางบนถาดโพลิสไตรีนจ านวน 
4 ผลต่อถาด และบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน
ก่อนปิดผนึกถุงภายใต้สภาพบรรยากาศปกติจากนั้นน า
มังคุดตัดแต่งไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 
นาน 9 วัน และวิเคราะห์คุณภาพต่างๆ ในระหว่างการ
เก็บรักษา  

4. ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 
 วิ เคราะห์ปริมาณออกซิเจนและคาร์บอน           
ไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุด้วยเครื่อง Packaging 
atmosphere analyzer โดยใช้เข็มเจาะผ่านฟิล์ม
พลาสติกบริเวณที่ไม่มีหยดน้ า เพื่อดูดแก๊สในถุง 

5. สี (L*, a*, b*) 
วิเคราะห์สีของเนื้อมังคุดบริเวณกลางผล ด้วย

เครื่อง Hunter Lab chromameter ซึ่งรายงานผลใน

ระบบ CIE Lab (L* a* b*) โดยรายงานผลด้วยค่าดัชนี
ความขาว (Whiteness index; WI = 100 -((100 – L*)2 
+ a* 2 + b* 2)½ ) ตามวิธีของ Rocculi et al. (2007) 
เมื่อ L* คือ ค่าแสดงความสว่างของสี ซึ่งค่า L* มีค่า 0 
ถึง 100 ถ้าค่า L* มากแสดงว่าสีสว่างมาก โดยที่ระดับ 
L* เท่ากับ 0 จะเป็นสีด า a* คือ ค่าแสดงระดับสีแดง-
เขียว เมื่อค่า a* มีค่าเป็นบวกจะแสดงลักษณะสีแดง 
และเมื่อค่าเป็นลบจะแสดงลักษณะสีเขียว โดยที่เมื่อค่า
ห่างจาก 0 มากแสดงถึงค่าสีแดงหรือเขียวมากขึ้น และ 
b* คือ ค่าแสดงระดับสีเหลือง-น้ าเงิน เมื่อค่า b* มีค่า
เป็นบวกจะแสดงลักษณะสีเหลือง และเมื่อเป็นลบจะ
แสดงลักษณะสีน้ าเงิน โดยที่เมื่อค่าห่างจาก 0 มากแสดง
ถึงค่าสีเหลืองหรือน้ าเงินมากข้ึน 

6. ความแน่นเนื้อ 
วิเคราะห์ความแน่นเนื้อของเนื้อมังคุดที่กลีบ

เล็ก 2 กลีบ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของกลีบใหญ่ 
ด้วยเครื่อง Texture analyzer ด้วยหัวกดรูป
ทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร 
กดลึกลงไปในเนื้อมังคุด (Depression limit) 2 
มิลลิเมตร และใช้ความเร็วในการกด 100 มิลลิเมตรต่อ
นาที  

7. ของแข็งท่ีละลายได้ทั้งหมด 
วิเคราะห์ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของน้ าคั้น

จากเนื้อมังคุดด้วยเครื่อง Refractometer ที่ผ่านการ
เทียบมาตรฐาน 

8. ความเป็นกรดด่างของน้ าค้ัน 
วิเคราะห์ความเป็นกรดด่างของน้ าคั้นจากเนื้อ

มังคุดด้วยเครื่อง pH meter ที่ผ่านการเทียบมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
จากการวิ เคราะห์ปริมาณออกซิ เจนและ

คาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจขุองมังคุดตัดแตง่
ชุดควบคุมและมังคุดตัดแต่งเคลือบแอลจิเนต พบว่า เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษา เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณ
ออกซิเจนลดลง (รูปที่ 1) ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (รูปที่ 2) อย่างต่อเนื่องทั้ง
สองชุดการทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างของปริมาณ
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ออกซิเจน หรือคาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจุ
ของมังคุดชุดควบคุมเมื่อเทียบกับมังคุดเคลือบแอลจิเนต
ตลอดระยะ เ วล ากา ร เ ก็ บ รั กษา  (p>0.05)  กา ร
เปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
ภายในภาชนะบรรจุเป็นผลมาจากการหายใจของมังคุด
ตัดแต่งซึ่งยังเป็นเนื้อเยื่อที่มี ชีวิตอยู่ การหายใจเป็น
กระบวนการทางชีวเคมีที่ส าคัญในการด ารงอยู่ของ
สิ่งมีชีวิตโดยเป็นกระบวนการที่พืชเปลี่ยนอาหารสะสมใน
รูปต่างๆ เช่นแป้งและ น้ าตาล ให้เป็นพลังงาน ซึ่งอัตรา
การหายใจมีผลต่ออายุการเก็บรักษาโดยผลิตผลที่มีอัตรา
การหายใจสูงจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าผลิตผลที่มี
อัตราการหายใจต่ า (จริงแท้, 2544) ทั้งนี้กระบวนการตัด
แต่งมีผลท าให้ผลไม้สดเกิดบาดแผลและมีพื้นท่ีผิวท่ีสมัผัส
กับอากาศมากขึ้น จะมีอัตราการหายใจที่สูงกว่าผลไม้สด
ทั้งผล (Paull & Chen, 1997; Finnegan et al., 2013) 
แม้ว่ามีรายงานการศึกษาต่างๆ พบว่า การใช้สารเคลือบ
ผิวสามารถส่งผลให้ลดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ (Rojas-
Graü et al., 2009) อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้
ช้ีให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างของอัตราการหายใจ
ระหว่างมังคุดชุดควบคุมกับมังคุดเคลือบแอลจิเนตใน
ระหว่างการเก็บรักษา  9 วัน ที่อุณหภูมิ  10 องศา
เซลเซียส อาจเนื่องมาจากความเข้มข้นของสารเคลือบ
แอลจิเนตที่ใช้เพียงร้อยละ 1 นั้น ท าให้เกิดช้ันเคลือบที่
บางมาก ซึ่งไม่ท าให้มีผลต่อการแลกเปลี่ยนแก๊สมาก จึง
ท าให้สภาวะของการดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะบรรจุ
ของทั้งสองชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน และไม่ส่งผลต่อ
อัตราการหายใจของมังคุดตัดแต่ง ในท านองเดียวกันมี
รายงานการวิจัยพบว่า การใช้สารเคลือบแอลจิเนต 
เข้มข้นร้อยละ 2 ในแอปเปิ้ลฟูจิตัดแต่งก็ไม่ส่งผลให้เกิด
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ป ริ ม า ณ อ อ ก ซิ เ จ น  ห รื อ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจุระหว่างแอปเปิ้ล
ชุดควบคุม และแอปเปิ้ลเคลือบแอลจิเนต ในระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส นาน 23วัน 
(p>0.05) (Rojas-Graü et al., 2008) 

 

 

รูปที่ 1 ออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุของมังคุดตัดแต่งใน
ระหว่างการเก็บรักษา 9 วัน โดยอักษรพิมพ์ใหญ่ 
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในสารเคลือบชนิดเดียวกัน) 
และอักษรพิมพ์เล็ก (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลใน
ช่วงเวลาเดียวกัน) ที่เหมือนกัน แสดงความไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญ (p>0.05) 

 

 
 
รูปที่ 2 คาร์บอนไดออกไซด์ภายในภาชนะบรรจุของ
มังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา 9 วัน โดยอักษร
พิมพ์ใหญ่ (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในสารเคลือบ
ชนิดเดียวกัน) และอักษรพิมพ์เล็ก (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน) ที่เหมือนกัน แสดงความ
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
 

จากการวิเคราะห์ดัชนีความขาวของมังคุดตัด
แต่งชุดควบคุมและมังคุดตัดแต่งเคลือบแอลจิเนต พบว่า 
ดัชนีความขาวของมังคุดทั้งสองชุดการทดลองมีค่าลดลง
เมื่อเก็บรักษามังคุดนาน 9 วัน เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้น 
(p<0.05) โดยดัชนีความขาวของมังคุดเคลือบแอลจิเนตมี
ค่าสูงกว่าดัชนีความขาวของมังคุดชุดควบคุมเมื่อสิ้นสุด
การเก็บรักษา (p<0.05) (รูปที่ 3)  เนื่องมาจากใน
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ระหว่างการเก็บรักษามังคุดตัดแต่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านสีที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลที่อาศัย
เอนไซม์ (Enzymatic browning reaction) ซึ่งเป็นการ
เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟีนอลิกโดย
เอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในสภาวะที่มีออกซิเจน ท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์คือ ควิโนน ซึ่งจะท าปฏิกิริยาต่อกับ
กรดอะมิโนหรือ โปรตีนได้เป็นสารสีน้ าตาล และจะ
รวมตัวกันเป็นพอลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ และมีสีน้ าตาล 
เช่น เมลานิน เกิดขึ้น (Toivonen & Brummell, 2008) 
การ ใ ช้สาร เคลื อบแอลจิ เนต สามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงสีของมังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษา
ได้โดยมีหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางที่ลดการซึมผ่านออกซิเจน
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่จ าเป็นต่อปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล 
(Baldwin et al. 1996) ทั้งนีจ้ากรายงานของ Olivas et 
al. (2007) พบว่า ช้ินแอปเปิ้ลที่เคลือบแอลจิเนตมีดัชนี
การเกิดสีน้ าตาลต่ ากว่าช้ินแอปเปิ้ลชุดควบคุมในระหว่าง
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 8 วัน 
 
 

 
รูปที่ 3 ดัชนีความขาวของมังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บ
รักษา 9 วัน โดยอักษรพิมพ์ใหญ่ (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลในสารเคลือบชนิดเดียวกัน) และอักษรพิมพ์เล็ก 
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน) ที่
เหมือนกัน แสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) 

 
จากการวิเคราะห์ความแน่นเนื้อของมังคุดตัด

แต่งชุดควบคุมและมังคุดตัดแต่งเคลือบแอลจิเนต พบว่า
ความแน่นเนื้อของมังคุดตัดแต่งท้ังสองชุดการทดลองไม่มี
การ เปลี่ ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 

(p<0.05) (รูปที่ 4) ทั้งนี้โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงเนื้อ
สัมผัสของผลไม้ตัดแต่งในระหว่างการเก็บรักษาเกิดได้
จากกระบวนการสุกของผลไม้ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ของสา รที่ เ ป็ นองค์ ปร ะกอบ ในผนั ง เ ซลล์ โ ด ยมี
ความสัมพันธ์กับการท างานของเอนไซม์เพกติเนสที่
ท าลายโครงสร้างของเพกตินในผนังเซลล์ของผลไม้ ท าให้
สายเพกตินสั้นลงและละลายน้ าได้ดีขึ้นท าให้ผลไม้มีเนื้อ
นิ่มลง (Lamikanra, 2002) การใช้สารเคลือบแอลจิเนต
สามารถรักษาความแน่นเนื้อของมังคุดตัดแต่งได้โดยช่วย
ชะลออัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีน เนื่องจากเอ
ทิลีนเป็นฮอร์โมนที่พืชสร้างขึ้นซึ่งช่วยเร่งการสุกของ
มังคุด สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Valero et al. 
(2013) ซึ่งพบว่า การใช้สารเคลือบแอลจิเนตช่วยท าให้
กระบวนการนิ่มเนื้อของลูกพลัมสายพันธุ์ต่างๆเกิดช้าลง
ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส 
นาน 35 วัน นอกจากนี้จากการศึกษาของ Rojas-Graü 
et al. (2008) โดยใช้แอลจิเนตเป็นสารเคลือบที่บริโภค
ได้เพื่อรักษาคุณภาพของแอปเปิ้ลฟูจิตัดแต่งก่อนน าไป
บรรจุในถาดและปิดผนึกด้วยฟิล์มในระหว่างการเก็บ
รักษาเป็นเวลา 23 วัน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
พบว่า โดยใช้สารเคลือบแอลจิเนตสามารถชะลอการ
สร้างเอทิลีน และรักษาความแน่นของช้ินแอปเปิ้ลได้
ดีกว่าเมื่อเทียบกับแอปเปิ้ลตัดแต่งชุดควบคุม อย่างไรก็
ตามผลจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า สภาวะการบรรจุ
ของมังคุดตัดแต่งชุดควบคุมซึ่งท าให้เกิดการดัดแปลง
บรรยากาศในภาชนะบรรจุที่มีออกซิเจนต่ าลง (รูปที่ 1) 
และคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น (รูปที่ 2) เมื่อเทียบกับ
บรรยากาศปกติ มีความเหมาะสมซึ่งท าให้สามารถชะลอ
การสร้างเอทิลีนได้ดี จึงท าให้ไม่เกิดการสูญเสียความ
แน่นเนื้อของมังคุดตัดแต่งชุดควบคุมหลังเก็บรักษานาน 
9 วัน   
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รูปที่ 4 ความแน่นเนื้อของมังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บ
รักษา 9 วัน โดยอักษรพิมพ์ใหญ่ (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลในสารเคลือบชนิดเดียวกัน) และอักษรพิมพ์เล็ก 
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน) ที่
เหมือนกัน แสดงความไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p>0.05) 

  
จากการวิเคราะห์ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 

และความเป็นกรดด่างของน้ าคั้นของมังคุดตัดแต่งชุด
ควบคุมและมังคุดตัดแต่งเคลือบแอลจิ เนต พบว่า 
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (รูปที่ 5) และความเป็นกรด
ด่างของน้ าคั้น (รูปที่ 6) ของมังคุดตัดแต่งทั้งสองชุดการ
ทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา (p<0.05) ทั้งนี้โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และความเป็นกรดด่างของ
ผลไม้ตัดแต่ งในระหว่างการ เก็บรักษาเกิดได้จาก
กระบวนการสุกของผลไม้  ซึ่งท าให้แป้งที่สะสมอยู่ใน
ผลไม้เปลี่ยนไปเป็นน้ าตาล นอกจากนี้ผลไม้จะมีการใช้
กรดอินทรีย์ไปในกระบวนการหายใจ ท าให้มีปริมาณ
ลดลงและอาจส่งผลให้ความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้นได้ (จริง
แท้, 2544) ผลการทดลองนี้จึงแสดงให้เห็นว่า การใช้สาร
เคลื อบแอลจิ เ นต มี ประสิ ทธิ ภ าพดี ในการยั บยั้ ง
กระบวนการสุกของมังคุดตัดแต่งในระหว่างการเก็บ
รักษา 9 วัน อันเนื่องมาจากสารเคลือบไปจ ากัดปริมาณ
ออกซเิจนที่ผ่านเข้าออก ท าให้ชะลอการสร้างเอทิลีนของ
เนื้อเยื่อพืชได้ (Rojas-Graü et al., 2009) นอกจากนี้
พบว่า สภาวะการบรรจุของมังคุดตัดแต่งชุดควบคุมซึ่งท า
ให้ เกิดการดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะบรรจุที่มี
ออกซิเจนต่ าลง (รูปที่ 1) และคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น 

(รูปที่ 2) เมื่อเทียบกับบรรยากาศปกติ มีความเหมาะสม
ซึ่งท าให้สามารถชะลอการสร้างเอทิลีนได้ดี จึงท าให้ไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงของของแข็งที่ละลายได้ และความ
เป็นกรดด่างของมังคุดตัดแต่งชุดควบคุมหลังเก็บรักษา
นาน 9 วัน  

 

 
 
รูปที่ 5 ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของน้ าคั้นของมังคุดตัด
แต่งในระหว่างการเก็บรักษา 9 วัน โดยอักษรพิมพ์ใหญ่ 
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในสารเคลือบชนิดเดียวกัน) 
และอักษรพิมพ์เล็ก (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลใน
ช่วงเวลาเดียวกัน) ที่เหมือนกัน แสดงความไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญ (p>0.05) 

  
 

 
รูปที่ 6 ความเป็นกรดด่างของน้ าคั้นของมังคุดตัดแต่งใน
ระหว่างการเก็บรักษา 9 วัน โดยอักษรพิมพ์ใหญ่ 
(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลในสารเคลือบชนิด
เดียวกัน) และอักษรพิมพ์เล็ก (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน) ที่เหมือนกัน แสดงความไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
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ผลของตัวท ำละลำยต่อกำรสกัดแอนโทไซยำนินจำกเปลือกมังคุด 
Effect of Solvents on Anthocyanin Extraction from Mangosteen Pericarp 

 

ฝนทิพย์ หนูอุดม (Fontip Nuudom)* สุปราณี มนูรักษ์ชินากร (Supranee Manurakchinakorn)**  
วาริช ศรีละออง (Vairt Srilaong)*** 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตัวท าละลายต่อประสิทธิภาพของการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือก

มังคุด โดยน าเปลือกมังคุดแห้งมาสกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ า น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 
และน้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 โดยใช้อัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1:25 ที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นท าการกรองและปั่นเหวี่ยง น าสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยา
นิน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พีเอช และค่าสี   ผลการศึกษาพบว่า การสกัดโดยใช้น้ าผสมกรดซิตริกความ
เข้มข้นร้อยละ 0.6  ส่งผลใหม้ีปริมาณแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดสูงที่สุด (p<0.05) ตาม
ด้วยการสกัดโดยใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และน้ า ตามล าดับ สารสกัดมีพีเอชลดลง (p<0.05) เมื่อเพิ่ม
ปริมาณกรดซิตริกในตัวท าละลาย สารสกัดที่ใช้การสกัดด้วยน้ าเพียงอย่างเดียวมีค่า L* a* และ b* สูงที่สุด (p<0.05) เมื่อ
เทียบกับชุดการทดลองอื่นๆ ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า น้ าผสมกรดซิตรกิความเข้มข้นร้อยละ 0.6  เป็นตัวท าละลายที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the effect of solvents on efficiency of 
anthocyanin extraction from mangosteen pericarp. Dried mangosteen pericarp was extracted with 
various solvents including water, 0.3% citric acid and 0.6% citric acid, for 1 hr at 25oC using 1:25 of 
solid-to-solvent ratio. After filtration and centrifugation, the extract was subjected to analysis of 
anthocyanin content, total phenolic compounds content, pH and color values. The results of the 
study showed that the extraction using 0.6% citric acid resulted in the highest anthocyanin and total 
phenolic compounds contents in the extract (p<0.05), followed by 0.3% citric acid and water 
extraction, respectively. The decreased pH of the extract (p<0.05) was observed with the increase in 
citric acid content of the solvent. The extract using water alone extraction exhibited the highest L*, a* 
and b* values (p<0.05), compared with other treatments. The results revealed that 0.6% citric acid was 
the most effective solvent for the extraction of anthocyanin from mangosteen pericarp. 

 
ค ำส ำคัญ : กรดซติริก สารประกอบฟีนอลิก ส ี
Key Words : Citric acid, Phenolic compound, Color 
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บทน ำ 
ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ที่มีวางขายทั่วไปตาม

ท้องตลาดในปัจจุบัน เช่น ขนม และเครื่องดื่ม มักมีสีสัน
สวยงาม น่ารับประทาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้รบั
การยอมรับและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
โดยได้มีการใช้สีผสมอาหารเป็นส่วนประกอบในอาหาร สี
ผสมอาหารที่นิยมน ามาใช้ คือ สีสังเคราะห์ และสี
ธรรมชาติ  ซึ่งสีสังเคราะห์จะมีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ปริมาณการใช้ เนื่องจากการใช้สีสังเคราะห์ในปริมาณท่ี
มากเกินไป อาจก่อให้เกิดสารตกค้างและสะสมไว้ใน
ร่างกาย ท าให้เกิดการแพ้ หรือเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆที่
ตามมา และหากเป็นสีสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจ
เกิดอันตรายได้เนื่องจากโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ 
ดังนั้นการใช้สีธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันสีธรรมชาติจึงได้ถูก
น ามาใช้งานอย่างแพร่หลายแทนที่สีสังเคราะห์เพราะมี
รายงานว่าสีสังเคราะห์เป็นพิษต่อร่างกาย (Chou et al., 
2007) โดยแอนโทไซยานินจัดว่าเป็นสารสีจากธรรมชาติ
ที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดชนิดหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Castañeda-Ovando et al., 2009) 

แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุที่ละลายน้ าได้ จัดอยู่ใน
กลุ่ มของฟลาโวนอยด์  สี ของแอนโทไซยานินจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง โดยจะมีสี
น้ าเงินเข้มในสภาวะที่เป็นด่าง มีสีม่วงในสภาวะที่เป็น
กลาง และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มในสภาวะที่เป็นกรด 
สามารถพบแอนโทไซยานินได้ทั่วไปในดอกไม้ ผลไม้ และ
ใบของพืชดอก บางครั้งปรากฏในส่วนอื่นๆ ของเนื้อเยื่อ
พืช ได้แก่ ราก หัวใต้ดินของพืช และล าต้น (Cavalcanti 
et al., 2011) ปัจจุบันแอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุ
ธรรมชาติซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีช่วงสี
หลากหลาย ไม่เป็นอันตรายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน ซึ่ง
มีบทบาทในการป้องกันโรคทางประสาท โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เป็นต้น 
(Konczak & Zhang, 2004) ดังนั้นแอนโทไซยานินจึงถูก
น ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมทั้งอุตสาหกรรมยาและเครื่องส าอาง  

มังคุด มี ช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ ว่า Garcinia 
mangostana L. เป็นผลไม้เขตร้อนซึ่งเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในฐานะ “ราชินีของผลไม้” มังคุดเป็นผลไม้
ประเภท climacteric ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บ
เกี่ยวอย่างรวดเร็ว ส่วนที่บริโภคได้ของมังคุดจะมีสีขาว 
ในขณะที่เปลือกจะมีสีแดง-ม่วงด า อันเนื่องมาจากแอนโท
ไซยานินที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 2 ใน 3 ของน้ าหนักมังคุดทั้งผล ซึ่งเปลือกมังคุด
ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคจัดว่าเป็นผลพลอยได้ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  เพราะเปลือกมังคุดอุดมไปด้วย
สารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น แอนโทไซยา
นิน โปรแอนโทไซยานิดิน และแซนโทน เป็นต้น ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในการน าไปใช้เป็นสารเติมแต่งอาหาร (Fu et 
al., 2007)  

วิธีการสกัดแอนโทไซยานินที่ดีควรมีการได้กลับคืนมา 
(recovery) ของแอนโทไซยานินมากที่สุดและท าให้เกิดการ
สลายตัวของแอนโทไซยานินน้อยที่สุด และเป็นวิธีที่ไม่
ซับซ้อน ไม่อันตราย ใช้เวลาน้อยและมีค่าใช้จ่ายต่ า การ
สกัดโดยใช้ตัวท าละลายจัดว่าเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด
ในการสกัดสารประกอบต่างๆ ในผักและผลไม้ แอนโทไซ
ยานินเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว ดังนั้นตัวท าละลายที่ถูกใช้มาก
ที่สุดในการสกัด ได้แก่ เอทานอล เมทานอล หรืออะซิโตน 
(Kahkonen et al., 2001) อย่างไรก็ตามการน าสารสกัด
แอนโทไซยานินไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ควรเลือกใช้ตัว
ท าละลายที่ไม่มีความเป็นพิษในการสกัด เช่น น้ า ซึ่งมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนีก้ารเติมกรดลงไป
ในตัวท าละลายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดแอน
โทไซยานินจากส่วนต่างๆ ของพืชได้ เนื่องจากกรดจะไป
ท าลายโครงสร้างของเซลล์พืชท าให้สามารถสกัดแอนโทไซ
ยานินออกมาได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการสกัดด้วยตัวท า
ละลายที่มีกรดผสมอยู่ควรหลีกเลี่ยงการใช้กรดแก่ เพราะ
แอนโทไซยานินอาจจะมีการสลายตัวและพันธะไกลโคไซด์
อาจถูกท าลาย (Kapasakalidis et al., 2006) ดังนั้นการ
เลือกใช้กรดอ่อน เช่น กรดซิตริก ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่
ปลอดภัยและใช้กันท่ัวไปในอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะน ามาใช้ร่วมกับน้ าในการสกัดแอนโทไซ
ยานิน 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ช นิ ด ตั ว ท า ล ะ ล า ย ต่ อ

ประสิทธิภาพของการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือก
มังคุด  
 
วิธีกำรวิจัย 

1. กำรเตรียมเปลือกมังคุด 
 น าเปลือกมังคุดระดับสีที่ 6 (เปลือกมีสีม่วงด า) 
หั่นเป็นช้ินบางๆ ขนาด 5 x 30 x 2 ลูกบาศก์มิลลิเมตร 
แช่สารละลายโซเดยีมคลอไรด์ความเข้มข้นรอ้ยละ 1 เป็น
เวลา 5 นาที โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเปลือกต่อ
สารละลายเท่ากับ 1:2 (กรัม/มิลลิลิตร) จากนั้นน ามา
สะเด็ดน้ าบนตะแกรง วางเรียงลงบนถาดสแตนเลส และ
ท าแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuum 
oven) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนเหลือ
ร้อยละ 3-5 แล้ วน ามาบดละเ อียดด้วยเครื่ องบด 
(Hammer mill) ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 25 mesh ตาม
วิธีของ วีรยุทธ และสุปราณี (2555) โดยเก็บเปลือก
มังคุดบดละเอียดในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ จากนั้นปิดผนึก
ด้วยเครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศเพื่อใช้ในการสกัด
ต่อไป  

2. กำรสกัดแอนโทไซยำนิน 
  ท าการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด 
ด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ า น้ าผสมกรดซิตริก
ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้น
ร้อยละ 0.6 โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเปลือกมังคุดต่อตัว
ท าละลายเท่ากับ 1:25 (กรัม/มิลลิลิตร) ที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง (ยุพาพร, 2547) กรอง
สารละลายผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และ
ปรับปริมาตรสารละลายที่กรองเป็น 25 มิลลิลิตร ด้วยตัว
ท าละลาย จากนั้นน าสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้ไปท า
การปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 10 นาที ก่อนน าสารสกัดแอนโทไซยานินไป
วิเคราะห์สมบัติต่างๆ 
 
 

3. ค่ำสี  
วิเคราะห์ค่าสีของสารสกัดแอนโทไซยานินโดย

ใช้เครื่อง Hunter Lab chromameter ใช้ระบบสี CIE 
LAB วัดค่า L* a* และ b* (ซึ่งค่า L* หมายถึง ค่าความ
สว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 (ด า) จนถึง 100 (ขาว)) (+a* 
หมายถึง ค่าความเป็นสีแดง และ –a* หมายถึง ค่าความ
เป็นสีเขียว) (+b* หมายถึง ค่าความเป็นสีเหลือง และ –
b* หมายถึง ค่าความเป็นสีน้ าเงิน) 

4. พีเอช 
วิเคราะห์พีเอชของสารสกัดแอนโทไซยานิน 

โดยใช้เครื่อง pH meter ที่ผ่านการสอบเทียบ 
5. ปริมำณแอนโทไซยำนิน 

วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินของสารสกัด
แอนโทไซยานินด้วยวิธี pH-differential ซึ่งอาศัย
หลักการที่โครงสร้างของแอนโทไซยานินเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตามการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช ท าให้การดูดกลืนแสง
ของแอนโทไซยานินเปลี่ยนไป โดยโครงสร้างของแอนโท
ไซยานินจะอยู่ในรูปออกโซเนียม (Oxonium form) ซึ่งมี
สีที่พีเอช 1.0 และโครงสร้างแอนโทไซยานินจะอยู่ในรูป
เฮมิคีทอล (Hemiketal form) ซึ่งไม่มีสีที่พีเอช 4.5 
(Giusti & Wrolstad, 2001) โดยท าการหาค่า Dilution 
factor ที่เหมาะสมของตัวอย่าง ด้วยการเจือจางตัวอย่าง
ด้วย KCl buffer (0.025 M, pH 1.0) จนได้ค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร อยู่ในช่วง 
0.3-1.0 จากนั้นท าการเจือจางด้วยบัฟเฟอร์ 2 ชนิด ตาม 
Dilution factor ที่วิเคราะห์ได้ โดยใช้ KCl buffer 
(0.025 M, pH 1.0) และใช้ Sodium acetate buffer 
(0.4 M, pH 4.5) ตั้งสารละลายที่เจือจางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง 15 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงของ
สารละลายที่เจือจางทั้ง 2 ชนิด ทั้งที่ความยาวคลื่น 510 
และ 700 นาโนเมตร ค านวณค่าการดูดกลืนแสงของ
ตัวอย่างที่เจือจางแล้ว (A) ดังนี ้
 A = (A510 – A700)pH 1.0  - (A510 – A700)pH 4.5 
ค านวณความเข้มข้นของแอนโทไซยานิน ในหน่วย 
มิลลิกรัมของ cyanidin-3-glucoside/ลิตร ดังนี ้
แอนโทไซยานิน = (A  MW  DF  1000)(  1) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

521

เมื่อ  
 MW = มวลโมเลกุลของ cyanidin-3-glucoside 

(449.2) 
 DF  = Dilution factor 

    = Molar absorptivity ของ cyanidin-3-
glucoside (26,900) 

6. ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด

ด้วยวิธี Folin-Ciocalteau colorimetric ตามวิธีของ 
Soong and Barlow (2004) โดยปิเปตสารสกัดแอนโท
ไซยานิน ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 
Folin-Ciocalteau reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปั่น
ผสมให้เข้ากัน และบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5 นาที 
เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 
15 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ปั่นผสมให้เข้ากัน จากนั้นบ่มไว้
ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 60 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสง
ท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส โดยใช้สารละลายกรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน 
ค านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในหน่วย
กรัมของกรดแกลลิกต่อลิตร  

7. กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ 
วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมวิเคราะห์

ผลทางสถิติ SPSS เวอร์ชัน 17 โดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 จากการวิเคราะห์พีเอชของสารสกัดแอนโทไซ
ยานินจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ 
พบว่า สารสกัดแอนโทไซยานินที่ใช้น้ า น้ าผสมกรดซิตริก
ความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และน้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้น
ร้อยละ 0.6 เป็นตัวท าละลายมีพีเอชแตกต่างกัน 
(p<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 4.16 3.14 และ 2.89 
ตามล าดับ (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1  พีเอชของสารสกัดจากเปลือกมังคุดโดยใช้ตัว

ท าละลายชนิดต่างๆ โดยอักษรที่ต่างกันแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินใน

สารสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยตัว
ท าละลายชนิดต่างๆ พบว่า สารสกัดแอนโทไซยานินที่ใช้
น้ า น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และน้ าผสม
กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 เป็นตัวท าละลายมี
ปริมาณแอนโทไซยานินเท่ากับ 22.32 40.61 และ 49.04 
มิลลิกรัมของ cyanidin-3-glucoside/ลิตร ตามล าดับ (รูป
ที่ 2) โดยการใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 
เป็นตัวท าละลายสามารถสกัดแอนโทไซยานินได้สูงที่สุด 
(p<0.05) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพีเอชของตัวท าละลายที่
ใช้สกัด เนื่องจากพีเอชเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความคง
ตัวของแอนโทไซยานิน แอนโทไซยานินจะมีความคงตัว
มากกว่าในสารละลายกรดที่มีพีเอชต่ าเมื่อเทียบกับใน
สารละลายด่างที่มีพีเอชสูง (Rein, 2005) นอกจากนี้การ
ใช้ตัวท าละลายที่ผสมกรดจะสามารถเพิ่มประสทิธิภาพใน
การสกัดแอนโทไซยานินได้ดียิ่งข้ึน เนื่องจากกรดสามารถ
ท าลายผนังเซลล์พืช ท าให้ตัวท าละลายสามารถแทรก
ผ่านและสกัดแอนโทไซยานินได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการ
สกัดโดยใช้ตัวท าละลายที่ผสมกรด ควรหลีกเลี่ยงการใช้
กรดแก่ เพราะแอนโทไซยานินอาจเกิดการสลายตัวและ
พันธะไกลโคไซด์ของแอนโทไซยานินจะถูกท าลาย 
(Kapasakalidis et al., 2006) ดังนั้นการใช้กรดซิตริกซึ่ง
เป็นกรดอ่อนผสมกับน้ าในปริมาณที่เหมาะสม คือ ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.6 ในการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือก
มังคุด ซึ่งเป็นตัวท าละลายที่มีพีเอชต่ าที่สุด (p<0.05) 
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(รูปที่ 1) จึงสามารถสกัดแอนโทไซยานินได้ในปริมาณสูง
ที่สุด (p<0.05)  

 

 
รูปที่ 2  ปริมาณแอนโทไซยานินของสารสกัดจาก

เปลือกมังคุดโดยใช้ตัวท าละลายชนิดต่างๆ โดย
อักษรที่ต่ างกันแสดงความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) 

 
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

ทั้งหมดในสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายชนิดต่างๆ พบว่า สารสกัดแอนโทไซยานินที่ใช้น้ า 
น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และน้ าผสมกรด
ซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 เป็นตัวท าละลายมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 2.36 3.01 และ 
3.11 กรัมของกรดแกลลิกต่อลิตร ตามล าดับ (รูปที่ 3) จะ
เห็นได้ว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมีความ
สอดคล้องกับปริมาณแอนโทไซยานินในสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด (รูปที่ 2) โดยสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใช้
น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 เป็นตัวท า
ละลายมีทั้ งปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด เมื่อเทียบกับตัวท า
ละลายที่ใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และ
น้ า  ตามล าดับ เนื่ องจากสารแอนโทไซยานินเป็น
สารประกอบในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารประกอบ
ไกลโคไซด์หรือเอซิลไกลโคไซด์ที่จัดอยู่ ในกลุ่มของ
สารประกอบฟีนอลิก (Lee et al., 2007; Shen et al., 
2009) อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มีความแตกต่างของ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดที่ใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 

เมื่อเทียบกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใช้น้ าผสมกรดซิ
ตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 (p>0.05) อาจเนื่องมาจาก
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดจาก
เปลือกมังคุดที่วิเคราะห์ได้นั้น นอกจากมีแอนโทไซยานิน
ที่ เป็นสารประกอบฟีนอลิกแล้ว ยั งประกอบด้วย
สารประกอบฟีนอลิกชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น โปรแอนโทไซยา
นิดิน และแซนโทน เป็นต้น (Fu et al., 2007)  

   

 
รูปที่ 3  ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสาร

สกัดจากเปลือกมังคุดโดยใช้ตัวท าละลายชนิด
ต่างๆ โดยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 
จากการวิเคราะห์ค่าสีในสารสกัดจากเปลือก

มังคุดที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ พบว่า สารสกัด
แอนโทไซยานินที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายเพียงอย่างเดียวมี
ค่าสี L* a* และ b* สูงที่สุด (p<0.05) โดยไม่พบความ
แตกต่างของค่าสี L* a* และ b* ระหว่างสารสกัดแอนโท
ไซยานินที่ใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 
และน้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 (รูปที่ 4) 
แสดงให้เห็นว่าสารสกัดแอนโทไซยานินที่ใช้น้ าเป็นตัวท า
ละลายเพียงอย่างเดียวมีค่าความสว่าง ค่าความเป็นสีแดง 
และค่าความเป็นสีเหลืองมากที่สุด แต่ลักษณะที่ปรากฏ
ทางสายตาคือ มีสีน้ าตาลอมเหลือง ในขณะที่สารสกัด
แอนโทไซยานินที่ใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 
0.6 เป็นตัวท าละลายมีสีแดงสด (รูปที่ 5)ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใช้น้ าผสมกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 
0.6 ซึ่งมีพีเอชต่ ากว่าน้ าในการสกัด (รูปที่ 1) สามารถ
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ส่งผลให้เพิ่มความคงตัวของแอนโทไซยานินในสารสกัด 
(รูปที่ 2) 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4  ค่าสี L* (A)  a* (B) และ b* (C) ของสารสกัด
จากเปลือกมังคุดโดยใช้ตัวท าละลายชนิดต่างๆ 
โดยอักษรที่ต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5  สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ใช้น้ าและน้ าผสม 

กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.6 เป็นตัวท า
ละลาย 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ในการศึกษาผลของตัวท าละลายชนิดต่างๆ ต่อการ
สกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด ได้แก่ น้ า น้ าผสม
กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 และน้ าผสมกรดซิตริก
ความเข้มข้นร้อยละ 0.6 พบว่า การใช้น้ าผสมกรดซิตริก
ความเข้มข้นร้อยละ 0.6 เป็นตัวท าละลายส่งผลให้สาร
สกัดที่ได้มีปริมาณแอนโทไซยานินและ สารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดสูงที่สุด ดังนั้นน้ าผสมกรดซิตริกความ
เข้มข้นร้อยละ 0.6 จึงเป็นตัวท าละลายที่มีประสิทธิภาพ
ในการสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดได้ดีที่สุด 
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ผลของการเสริม Lactobacillus salivarius ต่อสมรรถภาพภาพการเจริญเติบโต อัตราการท้องเสีย  และปริมาณ
แบคทีเรียในล าไส้ของลูกสกุรดูดนมที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ Escherichia coli F4 

EFFECT OF LACTOBACILLUS SALIVARIUS ON GROWTH PERFORMANCE,  DIARRHEA INCIDENCE AND 
INTESTINAL BACTERIAL COUNTS OF SUCKLING PIGS CHALLENGED WITH  ESCHERICHIA COLI F4 

หฤทัย  สายัณห ์(Harutai Sayan)*  พรชลิต  อัศวชีพ (Pornchalit Assavacheep)**   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเสริมชีวนะ Lactobacillus Salivarius ต่อการเจริญเติบโต 
การเกิดท้องเสยี แบคทีเรียในล าไส้ในลูกสุกรดดูนมที่ได้รับเชื้อ Escherichia coli F4  โดยท าการศกึษาในลูกสุกรดูดนม
อายุ 1 วัน จ านวน 18 ครอก ท าการสุม่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคมุ (n=10)  และกลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่ม
ทดลอง (n=8)  ลูกสุกรจะได้รับการป้อน   L. salivarius  ความเข้มข้น 109 CFU/ml  เป็นเวลา  10  วัน ติดต่อกัน  และ
วันท่ี  24 ของการทดลองจะมีการป้อนเช้ือ E.coli F4  ความเข้มขน้ 108 CFU/ml โดยพบว่า กลุ่มที่ได้รับ L. salivarius  
มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น  มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการท้องเสียลดลง และมีปริมาณของแบคทีเรีย
ทั้งหมดในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น 

ABSTRACT 
The objective of this study was to examine the effect of Lactobacillus salivarius as probiotic 

on growth performance, diarrhea incidence and intestinal bacterial counts in suckling pigs challenged 
with Escherichia coli F4. Two groups of suckling pig 1 day of age were control group and treatment 
group which were orally administered with L. salivarius 109  CFU/ml for 10 consecutive days and on 
day 24 were orally administered with  E. coli F4  108  CFU/ml.  All piglets were orally administered 
with  E. coli F4  108  CFU/ml at day 24 of age.  The result showed that piglets in the treatment group 
had improved average daily gain and weight gain (p<0.05) increased total intestinal bacteria (p<0.05) 
and tended to have lower diarrhea incidence.  

 
 

 
ค าส าคญั: แบคทีเรยีในทางเดินอาหาร  ประสิทธิภาพการเจรญิเตบิโต  ลูกสุกร แลคโตบาซลิัสซาลิวาเรียส 
Key Words:  Intestinal microorganism,  Growth performance,  Pig,  Lactobacillus salivarius   
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บทน า 
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร  มักเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีช่วงวิกฤติที่ท าให้ลูกสุกร
มีอาการป่วยหรือติดเช้ือก่อโรคได้ง่าย ได้แก่ ช่วงแรกเกิด 
และช่วงหย่านมลูกสุกร ซึ่งในช่วงแรกเกิดเป็นช่วงท่ีมี
ความส าคัญ เน่ืองจากกลไกการท างานของร่างกาย และ
ระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันเช้ือก่อโรคยังไม่สมบูรณ์ ท า
ให้มีความเสี่ยง ต่อการได้รับเช้ือก่อโรคที่อาศัยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้ ง่าย  ท าให้ลูกสุกรมีอาการป่วยส่งผล
กระทบต่อระบบทางเดินอาหาร ท าให้การกินได้ของลูก
สุกรลดลง ชะงักการเจริญเติบโต ลูกสุกรมีขนาดเล็ก
แคระแกร็น และภายในครอกเดียวกันจะมีขนาดตัว
แตกต่างกัน  โดยเช้ือก่อโรคที่พบได้ในลูกสุกรแรกเกิด 
มักจะเป็นเช้ือท่ีก่อให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง เช่น 
Escherichia coli, Clostridium perfringens, Porcine  
epidermic  diarrhea และ Rotavirus (Chan et al., 
2013)  แนวทางในการรักษาส่วนใหญ่เกษตรกร มัก
เลื อกใ ช้ยาปฏิ ชี วนะ  ถึ ง แม้ ว่ ายาปฏิ ชีวนะจะให้
ผลการรักษาที่ค่อนข้างรวดเร็ว แต่อาจส่งผลกระทบใน
ภายหลังได้ เช่น ท าลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ท าให้มี
การตกค้างของยาในเนื้อสุกร ซึ่งอาจส่งผลท าให้เกิดการ
ตกค้างและการดื้อยาในมนุษย์ หรือเพิ่มโอกาสในการดื้อ
ต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรีย (Estienne et al., 
2005) รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะท าให้เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้ และมีต้นทุน
ในการผลิตสุกรเพิ่มสูงขึ้น 

สารเสริมชีวนะ (Probiotic) เป็นสารทางเลือก
หนึ่งที่เป็นแบคทีเรียที่มีชีวิต เมื่อใช้ในปริมาณที่เพียงพอ 
จะช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ เสริมสร้างการ
ท างานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Sanders, 2008) 
ลดความเครียด และช่วยปรับปรุงการใช้ประโยชน์ของ
สารอาหารได้ (Nicolae et al., 2010) นอกจากนี้
แบคทีเรียที่เป็นสารเสริมชีวนะยังสามารถลดแบคทีเรียที่
ก่อโรค เช่น E. coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่มักท าให้
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรลดลง (Cho et 
al., 2011)  Lactobacillus spp. เป็นแบคทีเรียแกรม

บวกในกลุ่ม Lactic acid bacteria มีรูปร่างเป็นแท่ง 
สามารถผลิตกรดแลคติกจากกระบวน การหมักน้ าตาล 
(Homo- or Heterofermentative pathway) และ
สามารถผลิตสารอ่ืนๆ เช่น กรดอะซิติก กรดฟอร์มิก     
แบคเทอริโอซิน  เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็น
ต้น ซึ่งสารเหล่านี้อาจช่วยปรับค่า pH ในระบบทางเดิน
อาหาร  ช่วยยับย้ังการเจริญเติบโต และการเข้ายึดเกาะ
ของแบคทีเรียก่อโรคได้ (Ljungh and Wadstrom, 
2006) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการเสริม L. salivarius  
ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรดูดนม 

2. เพื่อศึกษาผลของการเสริม L. salivarius  
ต่ออัตราการท้องเสีย และจ านวนแบคทีเรียในล าไส้ของ
ลูกสุกรดูดนมที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ E. coli F4 

วิธีการวิจัย 
การทดลองครั้งนี้ได้ผ่านการรับรอง จากคณะ 

กรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  คณะสัตว
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ลูกสุกรดูดนม(Duroc×Yorkshire×Landrace)  
อายุ 1 วัน จากแม่สุกรจ านวน 18  ครอก ครอกละ 10-
12 ตัว  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จ านวน 10 
ซ้ าๆละ 1 ครอก จะได้รับการป้อนสารละลาย 
Phosphate buffer solution (PBS) เป็นเวลา  10 วัน 
ติดต่อกัน  ในวันที่ 1-3 จะท าการป้อนปริมาตร 2 มล./
ตัว/วัน และวันที่ 4-10 จะท าการป้อนปริมาตร 5 มล./
ตัว/วัน  และกลุ่มที่ 2 จ านวน 8 ซ้ าๆละ 1 ครอก จะ
ได้รับการป้อนเช้ือ L. salivarius  ความเข้มข้น 109 
CFU/ml เป็นเวลา  10  วัน ติดต่อกัน  ในวันที่ 1-3 จะ
ท าการป้อนเช้ือปริมาตร 2 มล./ตัว/วัน และวันที่ 4-10 
จะท าการป้อนเช้ือปริมาตร 5 มล./ตัว/วัน โดยจะเริ่ม
ป้อนเช้ือ L. salivarius  ภายใน 24 ชม. หลังคลอด มี
การให้อาหารเลียรางเมื่อลูกสุกรอายุ 10-29 วัน และจะ
ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอตลอดการทดลอง (ad 
libitum) ท าการหย่านมลูกสุกรที่อายุ 24-26 วัน  
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หลังจากนั้นจึงสุ่มลูกสุกรครอกละ 1 ตัว  โดยแต่ละกลุ่ม
จะเลี้ยงในคอกเดียวกัน เพื่อท าการป้อนเช้ือ E. coli F4 
ความเข้มข้น 108 CFU/ml ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จ านวน 
1 ครั้ง ตามวิธีของ Zhang et al., (2010) ในวันที่ 5 
หลังจากการป้อนเช้ือ E. coli F4  ท าการการุณยฆาตลูก
สุกรโดยใช้ Sodium Pentobarbital 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ฉีดเข้าหลอดเลือดด า และท าการเก็บตัวอย่าง
ของเหลวในล าไส้ 

การเตรียม L. salivarius และ E. coli F4 
 เช้ือ L. salivarius ที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเช้ือที่มี
การแยกได้จากฟาร์มสุกร ท าการเลี้ยงเช้ือบนอาหารเลี้ยง
เช้ือ DE MAN, ROGOSA and SHARPE (MRS agar) 
แล้วจึงน าไปบ่มในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นจึงน า
โคโลนีเดี่ยวที่เพาะแยกได้ ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS 
broth ขนาด 1000 มิลลิลิตร ที่ปรับให้มีค่า pH 5.5 
น าไปบ่มในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นจึงน ามานับ
จ านวนโคโลนีและปรับระดับความเข้มข้นของเช้ือ ให้มี
ความเข้มข้นท่ีระดับ 109  CFU/ml 
 น าเช้ือ E. coli F4 เพาะลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 
MacConkey agar น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  หลังจากนั้นจึงน าโคโลนี
เดี่ยวที่เพาะแยกได้ ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ  Tryptic 
soy broth (TSB) ขนาด 100 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นจึงน ามานับจ านวนโคโลนี และปรับระดับ
ความเข้มข้นของเชื้อให้มีระดับ 108 CFU/ml 

การเก็บข้อมูล 
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ท าการจดบันทึก

น้ าหนักตัวโดยใช้ลูกสุกรท้ังหมด 18 ครอก ครอกละ 10-
12 ตัว  ท าการช่ังน้ าหนักลูกสุกรจ านวน 4 ครั้ง ในวันที่ 
0, 10, 17 และ 24  ของการทดลอง น ามาค านวณอัตรา
การเจริญเติบโต และน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น   สังเกตการ
ท้องเสียโดยจะสังเกตจากบริเวณหาง รูทวาร และ

ลักษณะของมูล โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 0 คือ ปกติ 
อุจจาระแข็ง, 1 คือ อุจจาระกึ่งแข็ง มีการคงรูปร่างได้ดี, 
2 คือ อุจจาระกึ่งแข็งกึ่งเหลว แต่ยังคงรูปร่างได้,  3 คือ 
อุจจาระมีลักษณะเหลวเป็นน้ า (Robb et al., 2003) 
และจดบันทึกเพื่อน าไปค านวณอัตราการท้องเสยี (Liu et 
al., 2010) และคะแนนการท้องเสีย (Fecal score) 
(Giang et al., 2010) การเก็บตัวอย่างของเหลวในล าไส้ 
(Intestinal contents) ท าการเก็บตัวอย่างประมาณ 5 
กรัม จากล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม เจจูนัม (Proximal และ 
Distal) และอิเลียม ใส่ในขวดเก็บตัวอย่าง แล้วจึงน า
ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อน าไปตรวจนับจ านวน
เช้ือจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total bacterial count: TBC) 
จ านวนโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform count: 
TCC)  และจ านวนแลคโตบาซิ ลั สทั้ งหมด ( Total 
lactobacillus count: TLC)   

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
  ทดสอบสถิตโิดยใช้ t-test  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของแตล่ะกลุม่ทดลอง โดยก าหนด
ระดับนัยส าคญัที่ P<0.05 (SAS Institute Inc, 2002) 

ผลการวิจัย 

สมรรถภาพการเจริญเติบโต 
 ผลของการเสริม L.salivarius  ต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของลูกสุกรในระยะดูดนม ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  พบว่าลูกสุกรที่เสริม L. salivarius มีอัตรา
การเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม   และลูกสุกร
ที่เสริม  L. salivarius ที่อายุ 24 วัน มีน้ าหนักตัวเพิ่ม
สูงขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับ L. 
salivarius มีน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (weight gain) แตก 
ต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบ เทียบ
กับกลุ่มควบคุม 
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อัตราการท้องเสีย 

 ผลของการเสริม L. salivarius ต่ออัตราการ
ท้องเสียของลูกสุกรในระยะดูดนม พบว่าอัตราการ
ท้องเสีย และคะแนนการท้องเสียของลูกสุกรในกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ L. salivarius ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 2 แต่ในช่วงวันที่ 25-29 
ของการทดลอง กลุ่มที่ได้รับ  L. salivarius  มีแนวโน้มที่
จะมี คะแนนการท้องเสียลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม (p=0.065) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของเชื้อจุลนิทรีย์ในของเหลวในล าไส้
(Intestinal Contents)   

  ผลของการเสริม  L. salivarius  ต่อปริมาณ
ของเช้ือแบคทีเรียในของเหลวในล าไส้  ของลูกสุกรใน
ระยะดูดนมที่ถูกกระตุ้นด้วยเช้ือ E. coli F4  ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่าลูกสุกรที่เสริม L. salivarius มีปริมาณ
ของเช้ือแบคทีเรียทั้งหมด ในล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม  
ล าไส้เล็กส่วนเจจูนัมส่วนท้ายและอิเลียมมากขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม   ปริมาณของเชื้อโคลิฟอร์มและปริมาณของเชื้อ 
แลคโตบาซิลสัทั้งหมดในล าไส้เล็ก ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มควบคุม L.salivarius SEM p-value 

อัตราการเจรญิเติบโต (ADG) (ก./วัน) 162.58 191.20* 6.8545 0.033 
น้ าหนักเริ่มต้น (กก./ตัว) 1.595 1.598 0.0160 0.911 
น้ าหนักวันท่ี 10 (กก./ตัว) 3.179 3.291 0.0821 0.511 
น้ าหนักวันท่ี 17 (กก./ตัว) 4.397 4.741 0.1318 0.203 
น้ าหนักวันท่ี 24 (กก./ตัว) 5.497 6.187* 0.1655 0.033 
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กก./ตัว) 3.902 4.58* 0.1645 0.033 
น้ าหนักก่อนป้อนเช้ือ E.coli (กก./ตัว) 6.090 6.087 0.1488 0.993 
น้ าหนักหลังป้อนเช้ือ E.coli 5 วัน (กก./ตัว) 5.640 5.750 0.1709 0.759 
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 

ตารางที่ 1 ผลของ L. salivarius ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกรที่ถูกกระตุ้นด้วยเช้ือ E. coli  F4  

ตารางที่ 2   ผลของ L. salivarius ต่ออัตราการท้องเสียและคะแนนการท้องเสียของลูกสุกรที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อ E.coli F4  

 กลุ่มควบคุม L.salivarius SEM p-value 

อัตราการท้องเสีย (%) 13.556 9.161 1.3602 0.110 
คะแนนการท้องเสยี1  0.503 0.395 0.0407 0.194 
คะแนนการท้องเสยี2 1.400 1.050 0.0950 0.065 
1 คะแนนท้องเสียของลูกสุกรในช่วงวันท่ี 1-24 ของการทดลอง 
2 คะแนนท้องเสียของลูกสุกรหลังป้อนเช้ือ E.coli  F4 วันท่ี 25-29 ของการทดลอง 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  การใช้สารเสริมชีวนะ L.salivarius ในลูกสุกร
ดูดนมที่มีการกระตุ้นด้วยเช้ือ E.coli F4 มีอัตราการ
เจริญเติบโต (ADG) เพิ่มสูงขึ้น และที่อายุ 24 วัน ลูกสุกร
มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Zhang 
et al., (2011) พบว่า กลุ่มที่ได้รับ L. salivarius B1 มี
น้ าหนักตัวที่ เพิ่มขึ้นต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Giang et al., (2010) พบว่า 
กลุ่มที่มีการเสริมสารเสริมชีวนะชนิดรวม E. faecium 
6H2, L. acidophilus C3, L. plantarum 1K8,  L. 
plantarum 3K2 และ P. pentosaceus D7 ในลูกสุกร
หย่านม ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริญเติบโต 
ประสิทธิภาพการใช้อาหารและปริมาณอาหารที่กินได้ต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
น้ าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร อาจจะ
มาจากกระบวนการท างานของ Lactobacillus spp. ซึ่ง
จะมีผลต่อแบคทีเรียประจ าถิ่นภายในล าไส้ ช่วยรักษา
ความสมดุลของแบคทีเรียภายในล าไส้  และช่วยในการ
รักษากลไกการท างานของล าไส้  ให้สามารถดูดซึม
สารอาหารได้ดี (Pluske, 2001; Suo et al., 2012)  
นอกจากนี้กระบวนการหมักของแบคที่เรีย ที่เกิดขึ้นใน
ล าไส้อาจจะท าให้ได้สารเมตาบอไลท์ที่เป็นประโยชน์ ที่
อาจช่วยกระตุ้นการกินได้ของลูกสุกรได้ (Lessard and 
Brisson, 1987) แบคทีเรียในกลุ่มแลคโตบาซิลัสจะ
สามารถผลิตกรดแลคติคและเอนไซม์โปรตีเอส ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการย่อยอาหารในทางเดินอาหาร นอกจากน้ี 
Lactobacillus spp. สามารถเข้าไปยึดเกาะที่ผนังล าไส้ 

ตารางที่ 3 ผลของ L. salivarius ต่อปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในของเหลว (Contents) ล าไส้ของลูกสกุรที่ถูกกระตุ้นด้วยเช้ือ   
  E.coli  F4 

 
กลุ่มควบคุม L. salivarius SEM p-value 

Total bacterial count     
Duodenum 5.139 6.322* 0.2821 0.032 
Proximal Jejunum 5.691 6.998* 0.2937 0.021 
Distal Jejunum 6.510 7.691* 0.2740 0.027 
Ileum 6.232 7.796* 0.3373 0.014 
Total coliform count     
Duodenum 5.140 5.955 0.5192 0.452 
Proximal Jejunum 5.685 6.714 0.600 0.374 
Distal Jejunum 5.317 6.166 0.520 0.434 
Ileum 5.028 6.066 0.4550 0.268 
Total lactobacillus count     
Duodenum 5.415 6.733 0.4145 0.116 
Proximal Jejunum 5.791 6.938 0.3899 0.124 
Distal Jejunum 6.438 6.884 0.3416 0.532 
Ileum 5.547 6.718 0.4006 0.149 
 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 
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และต่อต้านเช้ือแบคทีเรียก่อโรคที่เข้าสู่ทางเดินอาหารได้
และในขณะเดียวกัน จะสามารถกระตุ้นการท างานของ
เม็ดเลือดขาวบริเวณเยื่อบุผิวล าไส้ด้วย (Yu et al., 
2008) การศึกษาผลของ L. salivarius ต่ออัตราการ
ท้องเสีย และคะแนนการท้องเสียของลูกสุกรในระยะดูด
นมในช่วงอายุ 0-24 วัน พบว่า กลุ่มที่ได้รับ L. 
salivarius มีแนวโน้มที่จะมีการท้องเสียลดลงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Rondon et al., (2013) พบว่ากลุ่มที่
ได้รับ L. salivarius C65 มีอัตราการท้องเสียต่ ากว่ากลุ่ม
ควบคุม และสอดคล้องกับการศึกษาของ  Giang และ
คณะ (2010) พบว่าการใช้แลคโตบาซิลัสชนิดรวม ท าให้
อัตราการท้องเสีย และคะแนนการท้องเสียของลูกสุกร
ลดลง ซึ่งการประยุกต์ใช้ Lactobacillus spp. ในการ
เลี้ยงสุกร จะช่วยลดการเกิดโรคทางระบบทางเดินอาหาร 
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตรา
การตายที่มีสาเหตุจากท้องเสีย  ช่วยให้มีประสิทธิภาพ
การ ใ ช้อาหารที่ ดี ขึ้ น  เมื่ อสุ กรมี สุ ขภาพที่ ดีมี การ
เจริญเติบโตดี (Cajarville et al., 2011)  
Lactobacillus spp. จะช่วยลดปริมาณของแบคทีเรีย
ก่อโรคและเพิ่มแบคทีเรียประจ าถิ่นในทางเดินอาหาร ซึ่ง
จะช่วยให้ลดอัตราการท้องเสียของลูกสุกร และลด
ผลกระทบของแบคทีเรียก่อโรค โดยการผลิตกรดอินทรีย์  
ไฮ โดร เ จนเปอร์ ออกไซ ด์  แบคเทอริ โ อซิ น  และ
สารประกอบอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการต้านเช้ือก่อโรค 
(Giang et al., 2010) Lactobacillus spp. เป็น
แบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกได้ ท าให้สภาวะ
แวดล้อมในล าไส้มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค และมีคุณสมบัติส าคัญใน
การเข้ายึดเกาะที่ผนังล าไส้  อาจท าให้เช้ือแบคทีเรียก่อ
โรคที่เข้ามาภายหลังไม่สามารถเข้าเกาะที่ผนังล าไส้ได้จึง
ต้องถูกขับท้ิงไป (Lähteinen et al., 2010)  
  การศึกษาผลของ L. salivarius ต่อปริมาณ
แบคทีเรียในของเหลวในล าไส้ ของลูกสุกรในระยะดูดนม 
พบว่า ลูกสุกรที่เสริม L. salivarius มีปริมาณของเช้ือ
แบคทีเรียทั้งหมดในล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม เจจูนัม และอิ
เลียมเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณแลคโตบาซิลัสทั้งหมด และ

ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมดไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Zhang et al., (2011) พบว่ากลุ่มที่ได้รับ 
L. saivarius B1 มีปริมาณของเช้ือ E.coli F4 และ 
Enterococcus ไม่แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม แต่
การศึกษาของ Konstantinov et al., (2008) 
ท าการศึกษาโดยใช้ L. sobrius DSM 16698 ในการ
ป้องกันเช้ือ E.coli F4 พบว่า กลุ่มที่เสริม L. sobrius จะ
มีปริมาณของเช้ือแบคทีเรีย ในกลุ่มแลคโตบาซิลัสใน
ของเหลวของล าไส้เพิ่มสูงข้ึน  และมีปริมาณของเช้ือ 
Enterotoxigenic Escherichia coli  ในของเหลวของ
ล าไส้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  การใช้สาร
เสริมชีวนะให้แก่สัตว์ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยใน
การปรับสมดุลของแบคทีเรียในล าไส้ และอาจช่วยลด
ความเครียด ที่เกิดขึ้นในลูกสัตว์ในช่วงก่อนหย่านมได้ 
(Pieper et al., 2009)  นอกจากนี้การใช้ 
Lactobacillus spp. ยังมีผลดีต่อทางเดินอาหารสัตว์ 
สามารถลดการเพิ่มจ านวน หรือการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียก่อโรคในล าไส้  โดยการรักษาสมดุลของ
แบคทีเรียประจ าถิ่นในทางเดินอาหาร ช่วยปรับปรุงการ
ย่อยได้ของสัตว์ กระตุ้นการใช้ประโยชน์ของอาหารและ
การเจริญเติบโตของสัตว์ได้ (Rondón et al., 2013)  

สรุปผลการวิจัย 
 การเสริม L. salivarius ในลูกสุกรดูดนม 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต เพิ่มน้ าหนัก
ตัว และเพิ่มจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดในทางเดินอาหารได้ 
และมีแนวโน้มที่จะลดความรุนแรงจากการติดเช้ือก่อโรค
ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กองทุนรั ชดาภิ เษกสมโภช และ บัณฑิตวิทยาลั ย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาใน
ครั้งนี ้
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การศึกษาการจัดการฟาร์มกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดจันทบุรี และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัย
ทีส่่งผลต่อความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งภายใต้การระบาดของโรคตายด่วน 

Study on Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) farm management in Chanthaburi 

province and opinion of farmer on key success factors of shrimp aquaculture under the 
early mortality syndrome (EMS) outbreak  

 

มลฤดี  สนธิ1* และนิศารัตน์  ดาราวิโรจน์1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์ม และคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยการเลี้ยงที่ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วน วิธีการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 1,053 ชุดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 5 อ าเภอ ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอท่าใหม่ 
อ าเภอนายายอาม อ าเภอเมือง และอ าเภอขลุง จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีการจัดการฟาร์มและการเลี้ยงกุ้งตาม GAP 
แต่ยังคงมีการปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่นสูงกว่าที่ GAP แนะน า รวมทั้งการควบคุมปริมาณอินทรีย์สารในบ่อเลี้ยงกุ้ง 
การจัดการกระบวนการทางชีวเคมีในน้ าและตะกอนดินพ้ืนบ่อ และการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระหว่างการเลี้ยงยังมีอยู่
น้อย ส าหรับปัจจัยที่เกษตรกรเหน็ว่ามีผลตอ่ความส าเร็จในการเลีย้งกุ้งในช่วงที่มีการระบาดของโรคตายด่วนคือ ลูกพันธุ์กุ้ง 
การเตรียมพื้นบ่อ ความรู้ ประสบการณ์ และระบบการเลี้ยงท่ีได้มาตรฐาน  
ค าส าคัญ : การจัดการฟารม์กุ้ง, ความคิดเห็นของเกษตรกร, ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการเลี้ยงกุ้ง 

 

ABSTRACT 
 The objective of this study is to study on shrimp farm management of farmers, and their 
opinion on key success factors of shrimp aquaculture under the early mortality syndrome (EMS) 
outbreak. One thousand and fifty three data were recorded using questionnaire from 5 districts in 
Chanthaburi province; Laem Sing, Tha Mai, Na Yai Aam, Muang and Khung. Result showed that farm 
management of farmers following as the state of GMP but the stocking post-larva shrimp in pond is 
higher density than GAP suggestion. Moreover, the control of organic matters, management of 
biological process and sediment in pond, and use of immunostimulants are still slightly practice. In 
the opinions of farmer, quality of post-larva, bottom preparation, knowledges, experiences, and 
standard farming system are the key success factors of shrimp aquaculture under the early mortality 
syndrome outbreak.  
 
Key Words : Shrimp farm management, opinion of farmer, key success factor of shrimp aquaculture 
1คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต. โขมง อ. ท่าใหม ่จ. จันทบุรี 22170 
Faculty of Marine Technology, Burapha University, 57 M.1 Kamong, Thamai, Chanthaburi 22170 
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บทน า 
 โรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome, 
EMS) หรือโรคกุ้งตับวายเฉียบพลัน (Acute Hapatopan 
creatic Necrosis Disease, AHPND)  เป็นอาการที่เกิด

ขึ้นกับกุ้ง โดยเฉพาะลูกกุ้งที่ปล่อยในบ่อเลี้ยงช่วง 20-30 
วันแรก โดยมีอัตราการตายสูงถึง 100 % ในระยะเวลา

เพียง 2 - 3 วัน หลังจากพบอาการของโรค  โรคตายด่วน
ในกุ้งมีการรายงานครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อปี พ.ศ. 2553 

และประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2554 และล่าสุดพบใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 (Flegel, 2012) สิ่งที่บ่งช้ีว่า

เป็นโรค EMS สังเกตจากความผิดปกติของตับและตับ
อ่อนจะไม่มีไขมัน เซลล์ตับจะตายและหลุดลอกออกเป็น
อาหารไปเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย  โดยสาเหตุของโรคเกิดจาก

เช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่สร้าง
สารพิษท าลายตับให้ลีบ ฝ่อ (Tran et al., 2013) จาก

การระบาดของโรคตายด่วนนี้ ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งลดลง
เป็นอย่างมาก เกษตรกรหลายรายประสบกับปัญหา
ขาดทุนอย่างหนัก เพราะยังไม่สามารถหาแนวทางในการ

ป้องกัน หรือก าจัดโรคนี้ได้ ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงกุ้งโดย
ใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการลองผิดลองถูกเป็นส่วนใหญ่ 

บางรายประสบผลส าเร็จ บางรายไม่ประสบผลส าเร็จ 
การรวบรวมเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติในด้านการ
จัดการฟาร์มที่เหมาะสม อาจเป็นการลดความเสี่ยงของ

การเกิดปัญหาโรคตายด่วนได้  
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดการฟาร์มในปัจจุบันของเกษตรกร 
2. ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยการเลี้ยงที่
ส่ งผล ให้ เ กิ ดความส า เ ร็ จ ในการ เลี้ ยงกุ้ ง  ภายใต้

สถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วน 

วิธีการวิจัย 
1. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับการเลี้ยงกุ้งขาวตามมาตรฐาน

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จีเอพี  (Good Aquaculture 
Practice: GAP) เพื่อวิเคราะห์ถึงการจัดการฟาร์ม และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง

ขาว 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ง ด้วย

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงทั้ง 5 อ าเภอ
ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อ าเภอแหลงสิงห์  อ าเภอท่าใหม่  
อ าเภอนายายอาม  อ าเภอเมืองจันทบุรี และอ าเภอขลุง

ในเดือน ตุลาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2556 การเก็บตัวอย่าง
เ ก ษ ต ร ก ร เ ป็ น แ บ บ ต า ม ส ะ ด ว ก  (Convenience 

sampling) โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 1,053 ชุด (ซึ่ง
ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือเฉพาะกับกลุ่มตัวอย่างที่
เก็บได้มาเท่านั้น และอาจไม่ เป็นจริงกับประชากร

ทั้งหมด)  
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 

1) ข้อมูลด้านการจัดการฟาร์มในการเลี้ยงกุ้งขาว 
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี  
 2) คิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยการเลีย้งที่ส่งผล

ให้เกิดความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคตายด่วน น าเสนอในรูปของร้อยละ  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. การจัดการฟาร์มของเกษตรกร 

จากการวิเคราะห์ด้านการจัดการฟาร์มของ
เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มี

การจัดการฟาร์มตามหลัก GAP ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 1 
การเตรียมบ่อส าหรับเลี้ยงกุ้ง พบว่าเกษตรกรนิยมเตรียม

ดินพื้นบ่อ โดยการฉีดเอาข้ีเลนออก มีการพักบ่อนานกว่า 
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1 เดือนตามหลัก GAP และใช้ปูนขาวส าหรับฆ่าเช้ือ ลูก
กุ้งส่วนใหญ่ซื้อจากบริษัทท่ีน่าเชื่อถือ โดยซื้อผ่านตัวแทน 

นอกจากน้ีเกษตรกรนิยมปล่อยลูกกุ้งขนาดมากกว่าระยะ
พี 15 ขึ้นไป ที่ความหนาแน่นเฉลี่ย 110,000 ตัวต่อไร่ 

เพื่อให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ในขณะที่ GAP แนะน าให้
เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งที่ความหนาแน่นประมาณ 80,000 
ตัวต่อไร่  (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ส านักวิจัย

และพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2546) การจัดการ
ด้านอาหาร พบว่าเกษตรกรใช้อาหารที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรมประมง มีการตรวจสอบวันหมดอายุและไม่ใช้อาหาร
หลังวันหมดอายุ ไม่ซื้ออาหารสะสมไว้มาก การให้อาหาร
พิจารณาจากการกินอาหารของกุ้ง และขนาดของกุ้งเป็น

หลัก หลังจากท่ีให้อาหารกุ้งแล้วส่วนใหญ่จะท าการ
ตรวจสอบอาหารเหลือในยอ และปรับปริมาณอาหารทุก

ครั้ง ในด้านการจัดการสุขภาพกุ้งพบว่าเกษตรกรมีการ
ตรวจสุขภาพกุ้งทุกวันร่วมกับคุณภาพน้ าคิดเป็นร้อยละ 
30 และเมื่อมีปัญหาโรคกุ้งส่วนใหญ่มีการวินิจฉัยและหา

สาเหตุของโรคกุ้งตามที่แนะน าไว้ใน GAP เพื่อรักษา แต่
เกษตรกรกว่าร้อยละ 90 จะจับกุ้งทันทีที่เกิดโรค และ

ขายเมื่อมีขนาดโตพอ เพื่อให้ได้ต้นทุนคืนบางส่วน ซึ่งใน
การนี้ GAP ไม่แนะน าให้ท า แต่ถ้ากุ้งมีขนาดเล็กจะมีการ
ก าจัดกุ้ง เนื่องจากไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการจับกุ้ง หรือการ

จัดการอื่น ๆ และค่าแรงงาน 
   

ตารางที่ 1 การจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้เลีย้งกุ้ง 

การจัดการฟาร์ม เปอร์เซ็น 
1.  การเตรียมบ่อ 
     - การเตรียมพื้นบ่อ  
     - ช่วงเวลาระหว่างคร็อป (มากกว่า 
1 เดือน) 
     - การใช้ลูกกุ้งระยะพี 15 และ
มากกว่า 

 
90.24 
60.95 

 
98.56 

 

     - การใช้ลูกกุ้งที่มีใบรับรองและ
เอกสารก ากับการซื้อขาย 
     - ความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อย 
80,000 ตัวต่อไร่ 
2.  การให้อาหาร 
     - การตรวจสอบการกินอาหารและ
การปรับปริมาณอาหารที่ให ้
     - ไม่มีการสต็อกอาหาร 
     - การก าหนดปรมิาณอาหาร 
     - การตรวจสอบวันหมดอายุของ
อาหารและไม่ใช้อาหารหมดอาย ุ
     - ใช้อาหารที่ข้ึนทะเบียนจากกรม
ประมง 
3.  การจัดการระหว่างเลี้ยง 
    - การจัดการกระบวนการทาง
ชีวเคมีในน้ าและตะกอนดินพื้นบ่อ 
    - การจัดการสภาพแวดล้อมระหว่าง
เลี้ยง 
    - การควบคุมปรมิาณอินทรีย์สารใน
บ่อเลี้ยงกุ้ง 
    - การควบคุมแบคทีเรียและแพลงค์
ตอนพืช 
    - การใช้แร่ธาต ุ
    - การใช้โปรไบโอติก 
    - การใช้สารกระตุ้นภมูิคุ้มกัน 
    - การใช้ยาและสารเคม ี
4.  การเฝ้าระวัง 
    - การตรวจเช็คคุณภาพน้ าทุก ๆ วัน 
    - การวินิจฉัยเมื่อกุ้งเกิดความ
ผิดปกต ิ
    - การก าจัดกุ้งเมื่อมีการระบาดของ
โรค (กรณีกุ้งอายุ ≤1 เดือน) 

86.25 
 

16.46 
 
 

98.96 
 

97.48 
98.24 
95.67 

 
 

90.21 
 
 

10.54 
 

87.28 
 

69.87 
 

51.34 
 

97.78 
61.37 
10.54 
60.83 

 
30.61 

 
80.24 

 
96.30 
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 อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ เป็นการ
น าเสนอถึงการจัดการฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่ที่

ท าการศึกษา แต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาวได้  

 
2. การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัย
ความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้งภายใต้การระบาดของโรค
ตายด่วน 
 จากการสอบถาม เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย ง โดยใ ช้

แบบสอบถามทั้งหมด 1053 ชุด พบว่าเกษตรกรทุกราย
ประสบกับปัญหาการตายของกุ้ง อันเนื่องมาจากโรคตาย
ด่วน คิดเป็น 100% ของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด รวมทั้งได้ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยความส าเร็จใน
การเลี้ยงกุ้งภายใต้การระบาดของโรคตายด่วน ซึ่งการ

เก็บข้อมูลเป็นแบบ preference data คือข้อมูลมีการ
วิเคราะห์แล้วครั้งหนึ่ง ก่อนน ามาระบุเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งเสริมความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง ดังแสดงในตารางที่ 2 

โดยประเด็นที่น ามาเสนอในตารางนี้ คือปัจจัยท่ีเกษตรกร
มากกว่า 50 % คิดว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จใน

การเลี้ยงกุ้งในขณะที่มีการระบาดของโรคตายด่วนได้ 
 จากปัจจัยด้านการวางแผนการเลี้ยง พบว่าปัจจัย
หนึ่งที่จะส่งเสริมการเลี้ยงให้ประสบผลส าเร็จได้ชัดเจน 

คือการเตรียมบ่อ ซึ่งจากการเลี้ยงที่ผ่านมา กุ้งขาวเป็นที่
ต้องการของตลาด และสามารถเลี้ยงได้ในความหนาแน่น

สูง สร้างก าไรให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ท าให้เมื่อจบ           
คร็อปการเลี้ยง จะมีการพักบ่อไม่นาน เพียงแค่ฉีดเลน
ออกแล้วปล่อยน้ า เข้า ก็จะมีการปล่อยกุ้ง เลี้ยงใน         

คร็อปต่อไปทันที เมื่อมีการระบาดของโรคตายด่วน 
เนื่องจากเช้ือสามารถอยู่ในดิน ในเลนในพื้นบ่อกุ้งได้ จึง

หันมาสนใจในหลักการเตรียมบ่อมากขึ้น โดยเห็นว่าพื้น
บ่อต้องมีการฉีดเลนและการตากบ่อมากกว่า 1 เดือน มี

การใช้ปูนขาวฆ่าเช้ือในดิน การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
บ าบัดสารอินทรีย์ที่พื้นบ่อ รวมทั้งลูกกุ้งต้องมีคุณภาพ 

มาจากฟาร์มที่มีใบรับรองพ่อแม่พันธุ์จากกรมประมง 
และมีระยะพี 15 ขึ้นไป เพราะกุ้งที่มีสุขภาพดี จะ

สามารถต้านทานโรคได้มากขึ้น รวมทั้งการปล่อยไม่ถึง
แสนตัวต่อไร่ ก็จะเพิ่มความส าเร็จในการเลี้ยงได้เช่นกัน 
เพราะสามารถเลี้ยงกุ้งได้ขนาดใหญ่ มีสุขภาพดี และติด

เช้ือโรคได้ยาก อีกทั้งเป็นการลดอินทรีย์สาร ที่เป็น
อาหารของแบคทีเรีย นอกจากนี้การอนุบาลกุ้งก่อน

ปล่อยเลี้ยงก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การเลี้ยง เพราะกุ้งถูกปรับสภาพให้มีความแข็งแรงขึ้น
ภายหลังการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การสร้างอาหาร

ธรรมชาติ การเตรียมอนุบาลก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยงในบ่อ
ดิน การฆ่าเช้ือในน้ าเลี้ยงก่อนลงกุ้ง ยังคงมีเกษตรกร

บางส่วนเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงความส าเร็จในการ
เลี้ยงน้อย และเป็นการสิ้นเปลือง 
  ส าหรับปัจจัยด้านการเลี้ยงและการจัดการ 

คุณภาพของอาหาร และการเติมแร่ธาตุในระหว่างเลี้ยง 
เป็นปัจจัยที่เกษตรกรเห็นว่า เมื่อปฏิบัติแล้วจะเลี้ยงกุ้งให้

ผ่านโรคตายด่วนได ้ในขณะที่การเลี้ยงร่วมกับระบบ floc 
และการใช้โปรไบโอติก ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากหลาย
ฟาร์มยังไม่ได้มีการน าระบบนี้มาใช้ในฟาร์ม เนื่องจาก

เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต อีกทั้งเมื่อมีการใช้โปรไบโอ
ติก จะต้องมีการให้อากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งหลายฟาร์มยังขาด

แรงงาน และความพร้อมในการปฏิบัติ 
 ปัจจัยด้านการเฝ้าระวัง เกษตรกรยังไม่คิดว่าเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการเลี้ยง เพราะการ

ระบาดของโรคเกิดได้รวดเร็วมาก ปัจจัยด้านการเลี้ยง 
และการจัดการมีความส า คัญมากกว่า นอกจากนี้

เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งภายใต้สถานการณ์
การระบาดของโรคตายด่วน จ าเป็นต้องมีการสร้าง
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เครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเลีย้งกับเกษตรกร
ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน ามาปรับใช้ในฟาร์มของ

ตนเอง อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรบางส่วนเห็นว่า ข้อมูล
ทางวิชาการบางส่วนยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้ได้

จริงในฟาร์มที่มีการระบาดของโรค 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการฟาร์มของเกษตรกร           
ผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดจันทบุรี พบว่าเกษตรกรมีการจัดการ

ฟาร์มและการเลี้ยงกุ้งตาม GAP แต่ยังคงมีการปล่อยกุ้ง
ในอัตราความหนาแน่นสูงกว่าที่ GAP แนะน า รวมทั้งการ
ควบคุมปริมาณอินทรีย์สารในบ่อเลี้ยงกุ้ง การจัดการ

กระบวนการทางชีวเคมีในน้ าและตะกอนดินพื้นบ่อ และ
การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระหว่างการเลี้ยงยังมีอยู่

น้อย  
 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจัยความส าเร็จ
ในการเลี้ยงกุ้งภายใต้การระบาดของโรคตายด่วน ได้แก่ 

การใช้ลูกกุ้งที่มีใบรับรอง การตรวจโรคจากกรมประมง 
และการใช้ลุกกุ้งระยะโพสต์ลาร์วา 15 ขึ้นไป  และการ

ฆ่าเช้ือในพื้นบ่อ (100%) รองลงมาคือ การเติมแร่ธาตุ 
การบ าบัดสารอินทรีย์ที่พื้นบ่อ การตากบ่อและฉีดเลน 
การเข้าแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จใน

การเลี้ยงผ่านโรคตายด่วน (95-98 %) ส่วนปัจจัยอื่น ๆ 
เช่น  ปล่อยกุ้งเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น 80,000 ตัว

ต่อไร่  การสร้างอาหารธรรมชาติ  การควบคุมเ ช้ือ
แบคทีเรียในตัวกุ้งระหว่างเลี้ยงโดยการใช้โปรไบโอติก 
เป็นต้น 

 
 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อปัจจยัที่ส่งผล
ถึงความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง ภายใต้การระบาดของโรค

ตายด่วน 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการ
เลี้ยงกุ้ง ภายใต้การระบาดของโรคตาย

ด่วน 

เปอร์เซ็น 

1. ปัจจัยด้านการวางแผนการเลี้ยง 
    - เตรียมพื้นบ่อโดยการฉีดเลนและ
การตากบ่อมากกว่า 1 เดือน 
    - การใช้ปูนขาวฆ่าเช้ือ 
    - บ าบัดสารอินทรีย์ที่พ้ืนบ่อ 
    - การสร้างอาหารธรรมชาต ิ
    - การใช้ลูกกุ้งที่มีใบรับรอง การตรวจ
โรคจากกรมประมง 
    - ใช้ลูกกุ้งระยะพี 15 ข้ึนไป 
    - มีการเตรียมอนุบาลก่อนปล่อยกุ้ง
ลงเลี้ยงในบ่อดิน 
    - ปล่อยกุ้งเลี้ยงในอัตราความ
หนาแน่น 80,000 ตัวต่อไร่ 
    - มีการฆ่าเช้ือในน้ าเลี้ยงก่อนลงกุ้ง 
2.  ปัจจัยด้านการเลี้ยงและการจดัการ 
    - อาหารที่มีการตรวจเช็ควัน
หมดอาย ุ
    - มีการตรวจสอบการกินอาหารจาก
ยอ และปรับปริมาณอาหารที่ให้ทุกวัน 
    - รักษาสมดลุของจุลินทรยี์ภายในน้ า
ระหว่างเลี้ยง เช่นการใช้ระบบ floc 
    - การควบคุมเช้ือแบคทีเรียในตัวกุ้ง
ระหว่างเลี้ยงโดยการใช้โปรไบโอตกิ 
    - การควบคุมปรมิาณแพลงค์ตอนใน
ระหว่างเลี้ยง 
    - การเติมแร่ธาตุที่จ าเป็น 
3. ปัจจัยด้านการเฝ้าระวัง 
    - ส่งกุ้งตรวจโรคทุก 2 สัปดาหต์่อ
ครั้ง 
    - ตรวจเช็คคณุภาพน้ าทุกวัน 
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   -  มีการใช้ยาและสารเคมีในขณะที่
เลี้ยง 
4. ปัจจัยด้านความร่วมมือ การ
แลกเปลีย่นประสบการณร์ะหว่างผู้เลีย้ง 
    - การแจ้งให้เกษตรกรท่านอ่ืน ๆ 
ทราบถึงการระบาดของโรค 
    - การสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเลี้ยง 
    - การเข้าแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรที่
ประสบความส าเรจ็ในการเลี้ยงผ่านโรค
ตายด่วน 
    - การแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เจ้าหน้าท่ีจากกรมประมง 
    - การน าข้อมูลเชิงวิชาการมาปรับใช้
ในฟาร์ม 
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การผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอติก 
Production of Purple Corn Ice cream Supplemented with Probiotics 

 

ธนศิษฐ์ ภัทรปิยประสิทธิ์1,บวรศักดิ์ ลีนานนท์2 

 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติก ได้แก่ Lactobacillus casei ซึ่งมีประโยชน์ในการ
ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารและข้าวโพดม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณที่สูงซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยใช้เสริมเป็นส่วนผสมของไอศกรีม เนื่องจากไอศกรีมเป็นผลิตภัณฑ์นมที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น 
ผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้สูงอายุ เหมาะส าหรับคนไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อน ดังนั้นจึงศึกษาการเสริมแบคทีเรีย 
Lactobacillus casei ในไอศกรีมข้าวโพดม่วงเพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับอาหารเพื่อสุขภาพ  จากการทดลอง เมื่อประเมิน
ความชอบของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วงที่มีปริมาณข้าวโพดม่วงแตกต่างกัน 3 ระดับคือร้อยละ 10, 20 และ 
30 พบว่าค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของตัวอย่างไอศกรีมข้าวโพดม่วงที่มีการเติมข้าวโพดม่วงที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
10 และ 20 นั้นมีค่าเท่ากับ 6.57 และ 6.86 ตามล าดับ โดยมีค่าสูงกว่าตัวอย่างไอศกรีมข้าวโพดม่วงที่เติมข้าวโพดม่วงที่ระดับความ
เข้มข้นร้อยละ 30 ซึ่งมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 5.67 (p≤0.05) จากนั้นศึกษาการเสริมการเหลือรอดของเช้ือ
แบคทีเรีย Lactobacillus casei ในไอศกรีมข้าวโพดม่วง โดยศึกษาผลของการเติมสารพรีไบโอติก (ฟรุคโดโอลิโกแซคคาไรด์) ที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 1, 2 และ 3 ต่อการเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรีย Lactobacillus casei ในระหว่างกระบวนการผลิต
ไอศกรีมข้าวโพดม่วง พบว่าเช้ือแบคทีเรีย Lactobacillus casei ทีม่ีการเติมสารฟรุคโดโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อย
ละ 1, 2 และ 3 จะมีการเหลือรอดเท่ากับร้อยละ 97.40, 97.42 และ 97.54 ตามล าดับ โดยจะเหลือรอดมากกว่าตัวอย่างควบคุมที่
ไม่มีการเติมสารฟรุคโดโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งมีการเหลือรอดร้อยละ 97.23 (p≤0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าเช้ือแบคทีเรีย 
Lactobacillus casei ทีม่ีการเติมสารฟรุคโดโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 1 และ 2 มีการเหลือรอดไม่แตกต่างกัน 
แต่จะเหลือรอดน้อยกว่าเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus casei ทีม่ีการเติมสารฟรุคโดโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
3 (p≤0.05) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้สารเสริมการเหลือรอดของเช้ือโปรไบโอติกในรูปของพรีไบโอติกคือสารฟรุคโดโอลิโกแซคคา
ไรด์ในไอศกรีมข้าวโพดม่วงจะเป็นการช่วยเพิ่มการเหลือรอดของเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus casei ได้    
 

Abstract 
 This study was aimed to apply probiotic bacteria including Lactobacillus casei which was useful for 
balancing the intestinal microflora and also purple corn containing high level of anthocyanin which was 
antioxidant as the ice cream ingredients because ice cream was a kind of dairy products which was popularly 
consumed among children, teenagers, adults and elders. In addition, ice cream was suitable for Thai people 
since Thailand was a tropical country. Hence, an application of probiotic bacteria in purple corn ice cream 
was investigated to be an alternative for healthy foods First, purple corn ice creams with three different 
levels of purple corn as 10, 20 and 30% were sensory evaluated and it was found that the average overall 
liking scores of purple corn ice cream with 10 and 20 % of purple corn were 6.57 and 6.86 respectively which 
were significantly higher than the one of purple corn ice cream with 30% purple corn which was 5.67 
(p≤0.05). Then, the effects of survival enhancement with prebiotic (Fructooligosaccharide, FOS) at 1, 2 and 3% 
on survival of Lactobacillus casei in purple corn ice cream during its production was investigated and it was 
found that FOS had contributed the %survival of 97.40, 97.42 and 97.54 respectively which were significantly 
higher than the one not added with FOS (control) with 97.33% survival (p≤0.05). Also, FOS at 1% and 2% 
contributed %survival not significantly different (p>0.05) but they were significantly lower than the one using 
FOS at 3% (p≤0.05). Therefore, it could be stated that application of probiotic survival enhancing substances 
as prebiotic (FOS) in purple corn ice cream could promote the survival of Lactobacillus casei. 
 
ค าส าคัญ :  ไอศกรีม  โปรไบโอติก  ข้าวโพดม่วง  
Key Words: Ice cream, Probiotic, Purple corn 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันความตระหนักทางด้านอาหารและ

สุขภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะนอกจาก
ผักและผลไม้ที่ ให้ประโยชน์ต่อร่ างกายแล้ว ยั งมี
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของ
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ดังกล่าวได้แก่ โปรไบโอ
ติก (Probiotics) ซึ่งโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตใน
รูปของอาหารหรืออาหารเสริม หากมีในปริมาณที่
เพียงพอจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ ส่วน
ข้าวโพดม่วงนั้นถึอว่าเป็นพืชที่มีปริมาณสารแอนโทไซ
ยานินสูง ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และมีรสชาติ
ที่ดี แต่การน ามาบริโภคยังมีไม่มากนัก งานวิจัยของ 
Pandiyan and others (2012) ได้ศึกษาผลของการ
เติมสารพรีไบโอติกในไอศกรีมต่อการเหลือรอดของ L. 
acidophilus และ S. boulardii ในระหว่างการเก็บ
รักษา พบว่าการใช้ส่วนผสมของ L. acidophilus และ 
S. boulardii มีผลให้เหลือรอดมากกว่าการใช้เช้ืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในไอศกรีมที่
เติมพรีไบโอติก  นอกจากนี้งานวิจัยของ Salem and 
others (2005) ได้ศึกษาการเหลือรอดของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกในไอศกรีม ระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 
-26 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า L. 
acidophilus, B. bifidum, L. reuteri, L. gasseri 
และ L. rhamnosus สามารถเหลือรอดได้ที่อุณหภูมิ -
26 องศาเซลเซียส โดยมีการเหลือรอดอยู่ที่ 6 Log 
cfu/g ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                                                            

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะน าข้าวโพดม่วงและ
แบคทีเรียโปรไบโอติกมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของ
ไอศกรีมเพื่อผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอติ
กซึ่งจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการเติม
สารพรีไบโอติกเข้าร่วมด้วยในรูปของฟรุคโตโอลิโกแซค
คาไรด์เพื่อช่วยเพิ่มการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอ
ติกในไอศกรีมและท าให้ได้ระบบซินไบโอติก (Synbiotic 
system) ที่สมบูรณ์แบบ (Dullayaperee, 2012) โดย
ผลที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้คือทราบปริมาณของ
ข้าวโพดม่วงที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีม ) รวมทั้ง
ปริมาณของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่เหมาะสมในการ

ช่วยเสริมการเหลือรอดของเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติก 
(Pandiyan and others, 2012) 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อศึกษาปริมาณข้าวโพดม่วงที่เหมาะสม

ในการผลิตไอศกรีม 
2.2 เพื่อศึกษาผลของพรีไบโอติกต่อการเหลือ

รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมข้าวโพดม่วง 
 
3. วิธีด าเนินงาน 

3.1 การศึกษาปริมาณข้าวโพดม่วงที่เหมาะสม
ในการผลิตไอศกรีม 

 โดยใช้ปริมาณข้าวโพดม่วง 3 ระดับ
คือความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 (w/w) จากนั้น
น าไปทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมข้าวโพดม่วง ท่ีได้ 

3.1.1 กรรมวิธีในการผลิตไอศกรีม 
(ดัดแปลงจาก Dullayaperee, 2012) 

น านมและครีมเติมลงไปในถังผสม
และให้ความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส คนให้เข้ากันจากนั้นผสมนมผงขาดมันเนย 
น้ าตาล สเตบิไลเซอร์ อิมัลซิไฟเออร์ และข้าวโพดม่วงที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10, 20 และ 30 ลงไปแล้ว
น าไปผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นผสม (Bamix) น าไป
พาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 
นาที เก็บรักษาเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่ 5 องศาเซลเซียส 
(Aging) หลั งจากนั้นน ามาเข้ า เครื่ องปั่น ไอศกรีม 
( Freezing) บ ร ร จุ ใ ส่ ภ า ช น ะ แ ล ะ น า ไ ป แ ช่ แ ข็ ง 
(Hardening) ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  

3.1. 2 ทด ส อบ ค ว าม ชอบ ขอ ง          
ผู้ทดสอบชิมต่อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วง 

ใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน
จ านวน 30 คนโดยใช้วิธี Preference test และให้
คะแนนความชอบ (hedonic scale) มีระดับคะแนน 1 
- 9 (1 = ไม่ชอบอย่างยิ่ง, 2 = ไม่ชอบมาก, 3 = ไม่ชอบ
เล็กน้อย, 4 = ไม่ชอบน้อยอย่างยิ่ง , 5 = เฉยๆ, 6 = 
ชอบเล็กน้อย, 7 = ชอบปานกลาง, 8 = ชอบมากและ 9 
= ชอบอย่างยิ่ง) 

3.1.3 แผนการทดลอง 
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ 

Randomized Complete Block Design วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
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windows version 17 ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน จากน้ันทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท
รีตเมนต์ โดยใช้ DMRT (Duncan's New Multiple 
Range Test) 
 3.2 การศึกษาผลของพรีไบโอติกต่อการเหลือ
รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมข้าวโพดม่วง 
  โ ด ย ก า ร เ ติ ม พ รี ไ บ โ อ ติ ก  คื อ 
Fructo-oligosaccharides (FOS) เพื่อศึกษาการเหลือ
รอดของเชื้อ L. casei ในไอศกรีมข้าวโพดม่วง โดยแบ่ง
การทดลองออกเป็น 4 การทดลองคือ 
  ก. ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปร
ไบโอติก (ควบคุม) 
  ข. ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปร
ไบโอติกที่เติม FOS ความเข้มข้นร้อยละ 1  
  ค. ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปร
ไบโอติกที่เติม FOS ความเข้มข้นร้อยละ 2 
  ง. ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปร
ไบโอติกที่เติม FOS ความเข้มข้นร้อยละ 3  
  3.2.1 การเติมพรีไบโอติก (ดัดแปลง
จาก Dullayaperee, 2012; Pandiyan and others, 
2012) 
   3.2.1.1 น านมและครีม
เติมลงไปในถังผสมและให้ความร้อนจนกระทั่งมี
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส คนให้เข้ากันจากน้ันผสมนม
ผงขาดมันเนย น้ าตาล ชนิดและปริมาณสารช่วยให้คง
ตัว อิมัลซิไฟเออร์ และข้าวโพดม่วงที่ระดับปริมาณที่
เหมาะสมที่ได้จากข้อ 3.1 และ FOS ที่ระดับความ
เข้มข้นร้อยละ 1, 2 และ 3 ลงไปแล้วน าไปผสมให้เข้า
กันด้วยเครื่องปั่นผสม (Bamix) น าไปพาสเจอไรส์ที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เก็บ
รักษาเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ที่ 5 องศาเซลเซียส (Aging)
  

3.2.1.2 เ ติ ม เ ช้ื อ
แบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการเพาะเลี้ยงใน MRS 
broth เก็บเกี่ยวและล้างเซลล์แล้วผสมลงไปในไอศกรีม
ข้าวโพดม่วงในขั้นตอนก่อนการปั่นไอศกรีม (Freezing) 

บรรจุไอศกรีมที่มีโปรไบโอตกิใส่ภาชนะและน าไปแช่แข็ง 
(Hardening) ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 
  3.2.2 ศึกษาการเหลือรอดชีวิตของ
เช้ือโปรไบโอติกในข้ันตอนการปั่น (Freezing) และการ
แช่เยือกแข็ง (Hardening)  
   ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่าง
ไอศกรีมก่อนการปั่น หลังการป่ันและหลังการแช่เยือก
แข็งมานับจ านวนเช้ือโปรไบโอติกโดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือ 
MRS agar และบ่มที่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง 

3.2.3 แผนการทดลอง  
ศึกษาโดยวางแผนการ

ทดลองแบบ 4 x 2 Asymmetric Factorial 
Experiment in  Completely Randomized Design 
ปัจจัยคือปริมาณ FOS ที่ใช้ 4 ระดับคือ ไม่เติม 
(ควบคุม) และเติม FOS ร้อยละ 1, 2 และ 3 ส่วน
ขั้นตอนในการป่ันไอศกรีม 2 ระดับคือ ขั้นตอนการปั่น 
(Freezing) และการแช่แข็งไอศกรีม (Hardening)           
ท าการทดลอง 2 ซ้ า  วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows version 17 
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน จากนั้นทดสอบความ
แตกต่ า ง ข อ งค่ า เ ฉลี่ ย ท รี ต เ มน ต์ โ ด ย ใ ช้  DMRT 
(Duncan's New Multiple Range Test) 
 
4. ผลการวิจัย  
 4.1 ศึกษาปริมาณข้าวโพดม่วงที่เหมาะสมใน
การผลิตไอศกรีม 
  ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนความ 
ชอบเฉลี่ยของคุณลักษณะทางด้าน สี , กลิ่น, รสชาติ, 
กลิ่นข้าวโพด, เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบทางประสาทสัมผัสนั้นเป็นตัวอย่าง

ปริมาณ
ข้าวโพด

ม่วง 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ
กลิ่น

ข้าวโพด 
เนื้อ

สัมผสั 
ความชอบ
โดยรวม 

10% 6.00a 6.83a 6.76b  6.73a  5.50c 6.57a  
20% 6.33a 6.70a 7.20a 6.17b 6.67b 6.86a  
30% 5.47b 6.23b 5.90c  5.70c  7.47a  5.67b  
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ไอศกรีมที่มีปริมาณข้าวโพดม่วงแตกต่างกัน 3 ระดับ 
คือ ร้อยละ 10, 20 และ 30 พบว่าคุณภาพทางประสาท
สัมผัสทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)  
  ในการพิจารณาคัดเลือกปริมาณ
ข้าวโพดม่วง ที่จะน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไปจึงพิจารณา
จากค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของผู้ทดสอบชิม
เป็นส าคัญ โดยพบว่าการเติมปริมาณข้าวโพดม่วง ที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ให้ค่าคะแนน
ความชอบโดยรวมเฉลี่ยสูงสุด (p≤0.05) ดังนั้นจึงเลือก 
ปริมาณข้าวโพดม่วง ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 20 
เนื่องจากการเติมข้าวโพดม่วงที่ระดับร้อยละ 20 ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วงมีคุณประโยชน์จาก
สารแอนโทไซยานินมากกว่าการเติมข้าวโพดม่วงที่ระดับ
ร้อยละ 10 ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปริมาณเท่ากัน 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของคุณลักษณะ
ทางด้านสี, กลิ่น, รสชาติ, กลิ่นข้าวโพด, เนื้อสัมผัสและ
ความชอบโดยรวม ของไอศกรีมเมื่อเติมปริมาณข้าวโพด
ม่วงแตกต่างกัน 
a และ b... คือ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 

4.2 การศึกษาผลของสารพรีไบโอติกต่อการ
เหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในระหว่างกระบวน
การผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วง 
  ขั้นตอนนี้ได้น าแบคทีเรียโปรไบโอ
ติก Lactobacillus casei TISTR 390 มาศึกษาการ
รอดชีวิตโดยการเติมสารพรีไบโอติก คือ Fructo-
oligosaccharides (FOS) ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
1, 2 และ 3 เทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีการเติม
สารพรีไบโอติก 
  โดยเติมสารฟรุคโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ลงในเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกแล้วไปเติมลงใน
ส่วนผสมไอศกรีมข้าวโพดม่วงที่ผ่านการบ่มเรียบร้อย
แล้วจากนั้นน าส่วนผสมไอศกรีมข้าวโพดม่วงมาปั่นด้วย
เครื่อง NEMOX GELATO Pro 3000 เป็นเวลา 16–20 
นาที และแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า
เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร เ ห ลื อ ร อ ด ข อ ง เ ช้ื อ 
Lactobacillus casei TISTR 390 ใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเมื่อเติม
สารพรีไบโอติก (FOS) ทีป่ริมาณแตกต่างกัน 

FOS % การเหลือรอด 
Control 97.23c ± 0.24 

1% 97.40b ± 0.21 
2% 97.42b ± 0.22 
3% 97.54a ± 0.22 

a และ b... คือ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 
 

 
ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยของค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดของ

เช้ือ Lactobacillus casei TISTR 390 ใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอ
ติกเมื่อเติมสารพรีไบโอติกคือฟรุคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ทีป่ริมาณแตกต่างกัน  

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 1 พบว่าจ านวน
เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการเติมและไม่เติม
สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์การ
เหลือรอดที่แตกต่างกัน โดยเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกที่
ผ่านการเติมสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความ
เข้มข้นร้อยละ 1, 2 และ 3 มีการเหลือรอดแตกต่างจาก
ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤ 0.05) 
โดยจะเหลือรอดเท่ากับร้อยละ 97.54, 97.42 และ 
97.40 ตามล าดับ ส่วนตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีการเติม
สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์จะเหลือรอดเท่ากับร้อยละ 

97
97.1
97.2
97.3
97.4
97.5
97.6

Control 1% 2% 3% 

เป
อร

์เซน
ต์ก

าร
เหล
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97.23 นอกจากน้ี เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีการเติม
สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
3 จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดสูงกว่าเช้ือแบคทีเรีย
โปรไบโอติกที่ผ่านการเตมิสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 1 และ 2 (p≤ 0.05)   
 ผลการทดลองที่ ได้ข้างต้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาไอศกรีมซินไบโอติกซึ่ ง
รายงานว่าเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมที่มีการ
เติมสารพรีไบโอติกจะมีการเหลือรอดได้ดีกว่าเ ช้ือ
แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมที่ไม่มีการเติมสารพรี
ไบโอติก (Padiyan and others, 2012) 
 ค่ า เ ป อร์ เ ซ็ นต์ ก า ร เ ห ลื อ ร อด ขอ ง เ ช้ื อ 
Lactobacillus casei TISTR 390 ในขั้นตอนการปั่น 
(Freezing) และการแช่เยือกแข็ง (Hardening) 
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพดม่วงเสริมโปรไบโอติกที่มีการ
เติมสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 3 
และภาพที่ 2  
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร เ ห ลื อ ร อ ด ข อ ง เ ช้ื อ 
Lactobacillus casei TISTR 390 ใน
ขั้นตอนการปั่น (Freezing) และการแช่เยือก
แข็ง (Hardening) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพด
ม่วงเสริมโปรไบโอติก 

ขั้นตอนการผลิตไอศกรีม % การเหลือรอด 

Freezing 97.49a ± 0.15 
Hardening 96.46a ± 0.18 

a และ b... คือ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 

 

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยของค่าเปอร์เซ็นต์การเหลือรอดของ
เช้ือ Lactobacillus casei TISTR 390 ใน
ขั้นตอนการปั่น (Freezing) และการแช่เยือก
แข็ง (Hardening) ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวโพด
ม่วงเสริมโปรไบโอติก 

 
จากตารางที่ 3 และภาพที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบ

ขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันคือการปั่นไอศกรีม 
(Freezing) และการแช่เยือกแข็งไอศกรีม (Hardening) 
พบว่าขั้นตอนการปั่นไอศกรีม (Freezing) จะให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การเหลือมากกว่าขั้นตอนการแช่เยือกแข็ง
ไอศกรีม (Hardening) (p≤ 0.05) โดยขั้นตอนการปั่น
ไอศกรีม (Freezing) มีค่าเปอร์เซนต์การเหลือรอด
เท่ากับ 97.49 ส่วน ขั้นตอนการแช่เยือกแข็งไอศกรีม 
(Hardening) ค่าเปอร์เซนต์การเหลือรอดเท่ากับ 96.46  
 
5. สรุปและอภิปรายผล  
 5.1 ศึกษาปริมาณข้าวโพดม่วงที่เหมาะสมใน
การผลิตไอศกรีม 
  จากค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
คุณลักษณะ ทางด้านสี กลิ่น รสชาติ กลิ่นข้าวโพด เนื้อ
สัมผัสและความชอบโดยรวมของตัวอย่างไอศกรีม
ข้าวโพดม่วงที่มีปริมาณข้าวโพดม่วงที่ความเข้มข้น
ต่างกัน 3 ระดับคือร้อยละ 10, 20 และ 30 พบว่าค่า
คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยที่ระดับความเข้มข้นร้อย
ละ10 และ 20 อยู่ที่ประมาณ 6.57 และ 6.86 
ตามล าดับ หรืออยู่ที่ระดับชอบเล็กน้อย  ซึ่งมีค่าสูงกว่า
ค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยที่ระดับความเข้มข้น
ร้อยละ 30 ซึ่งเท่ากับ5.67 หรืออยู่ที่ระดับเฉย ๆ 
(p≤0.05) ในงานวิจัยนี้จึงเลือกปริมาณข้าวโพดที่ระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 20 เนื่องจากการเติมข้าวโพดม่วงที่
ระดับความเข้มข้นร้อยละ 20 ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์
ไอศกรีมข้าวโพดม่วงมีคุณประโยชน์จากสารแอนโทไซ
ยานินมากกว่าการเติมข้าวโพดม่วงที่ระดับความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ในไอศกรีมปริมาณเท่ากัน ดังนั้นปริมาณ
ข้าวโพดม่วงที่เหมาะสมในการผลิตไอศกรีมคือร้อยละ 
20  
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 5.2 การศึกษาผลของสารพรีไบโอติกต่อการ
เหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในระหว่างกระบวน
การผลิตไอศกรีมข้าวโพดม่วง  
  เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีการ
เติมสารพรีไบโอติกคือฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับ
ความเข้มข้นร้อยละ 1, 2 และ 3 จะเหลือรอดเท่ากับ
ร้อยละ 97.40, 97.42 และ 97.54 ตามล าดับ โดยจะ
เหลือรอดมากกว่าตัวอย่างควบคุมที่ไม่มีการเติมสารฟ
รุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งเหลือรอด ร้อยละ 97.23 
(p≤0.05) และเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการเติม
สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
1 และ 2 มีการเหลือรอดไม่แตกต่างกัน แต่มีการเหลือ
รอดน้อยกว่าเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติกทีม่ีการเติมสารฟ
รุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 3 
(p≤0.05) ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกตัวอย่างที่มีการเติม
สารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 
3 เนื่องจากส่งผลให้เช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกมีค่า
เปอร์เซ็นต์การเหลือรอดสูงท่ีสุด โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาไอศกรีมซินไบโอติกซึ่ ง
รายงานว่าเช้ือแบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมที่มีการ
เติมสารพรีไบโอติกจะมีการเหลือรอดได้ดีกว่าเ ช้ือ
แบคทีเรียโปรไบโอติกในไอศกรีมที่ไม่มีการเติมสารพรี
ไบโอติก (Padiyan and others, 2012) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ 
สามารถน าไปบูรณาการต่อเพื่อใช้เป็นสูตรไอศกรีมใน
การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากแบคทีเรียโปรไบโอติกจะ
ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร 
และมีสาร antioxidant จากข้าวโพดม่วงซึ่งช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระในร่างกาย โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเหมาะ
กับกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่รักสุขภาพและให้ความ 
ส าคัญต่ออาหารที่บริโภค 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  

บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วย
ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในเรื่องการให้ค าปรึกษา 
ค าช้ีแนะ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่างๆในการจัดท า อีกทั้ง
ตรวจทานแก้ไขการใช้ภาษาในการเขียนรายงาน รวมไป

ถึงความเมตตากรุณา จากอาจารย์ที่ปรึกษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท์  

ขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยี
อาหารทุกท่านที่กรุณาช้ีแนะและให้ข้อคิดเห็น และ
ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส าหรับเครื่องมือ อุปกรณ์และ
สถานท่ีในการท างานวิจัย 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดสรร
ทุนบางส่วนในการท างานวิจัย  
 ท้ายท่ีสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา, มารดา 
และพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน 
ให้ก าลังใจท่ีดีมากมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลโดยตรงต่อภาคการผลิตสินค้าชุมชนทั้งในด้านบวกและด้าน

ลบ สิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยควรตระหนักคือ ภารกิจท้ัง 4 ด้านอันประกอบด้วย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การ
วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวจักรส าคัญในการท าให้ชุมชนผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เนื่องด้วยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลงานของนักวิชาการที่เป็นรูปธรรมจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสินค้าในท้องถิ่น 
การพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นต้องให้ความส าคัญในด้านลักษณะทางภายภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และ
การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเป็นพิษ อีกทั้งการออกแบบลักษณะบรรจุภัณฑ์ให้มี ความครอบคลุมทุกด้าน                
ใช้งานให้สะดวกและท าหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ยังมีความจ าเป็นอย่างมาก อน่ึงการที่จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ก้าวไปสู่ตลาด
อาหารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหารได้รับการรับรองและ
ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานสากลควบคู่ไปด้วยทั้งนี้เพื่อการรองรับสินค้าที่จะตรวจสอบเพื่อการ
น าเข้าและตรวจสอบสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกสู่ตลาดอาหารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 

 
 

ABSTRACT 
Asean Economic Community (AEC) is access directly affecting local production in positive and 

negative. The university must be awareness in four missions as following 1) teaching and learning 2) 
academic service 3) research and 4) cultural conservation. The targets are driving forces the local 
producing goods accepting by The Community Products Standard. Because of the knowledge from the 
academic that produces the concrete work is useful. The One Tambon One Products development 
must focus on physical property, nutritional value and microbiological contamination. The products 
package design for attractiveness, convenience and goods protection very important for beyond to 
AEC. Incidentally, that will promote the products into the food markets in ASEAN economic 
community is the need to develop food inspection laboratory certification and quality assurance along 
the international system to support the product to check for import and check the OTOP products to 
export to the food market in the ASEAN Economic Community. 

 
ค าส าคัญ : หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ระบบประกันคณุภาพ 
Key Words : One Tambon One Product, The Community Products Standard, Quality Assurance System 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
** เจ้าหน้าทีว่ิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทน า 
ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย มีเป้าหมายคือการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยให้มี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมี
ฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้าย
เงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 (Department of 
ASEAN, Ministry of Foreign affairs, 2015) เป็นความ
ท้าทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจส่งออก น าเข้า หรือผู้ที่ท าธุรกิจ
ภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ในการที่
จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิด
จากการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจที่ท้าท้ายความส าเร็จ (Rangsit, 2006) 

ส าหรับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่สืบเนื่องจากการเปิดเสรีดังกลา่วได ้เนื่องจาก
สถานการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประเทศ
ต่างๆ ล้วนหันมาให้ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเช่ือมโยงสู่ภาคการผลิตและ
บริการ ในการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทาง
การตลาดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP 
โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อาจจะได้รับ
ผลกระทบจากคู่แข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่ม
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าที่มีคุณภาพต่ า ราคาต้นทุน
ต่ า หรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาวาง
จ าหน่ายในประเทศได้ มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีอ านาจในการ
ต่อรองสูง ซึ่ งน าไปสู่การกดดันทางราคา จึงท าให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและ
เกิดต้นทุนในการปรับตัว 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศต่างๆ 
ก าลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสนิค้าท่ีเป็นธรรมชาติสินคา้
ที่อิงกับวัฒนธรรม สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน 
รวมถึงกระแสความนิยมในความเป็นเอเซีย ดังนั้น สินค้า 
OTOP สามารถได้รับประโยชน์จากการมีโอกาสส่งสินค้าไป
ขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้นจากการที่มีประชากรรวม
กว่า 590 ล้านคน รวมถึงมีโอกาส ในการขยายช่องทาง
ตลาดไปยัง ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ 
ASEAN+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และอินเดีย) รวมไปถึงสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงานและวัตถุดิบทางภาคการเกษตรที่มีความ
หลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจได้ 
โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีศักยภาพในการส่งออกรวมถึงสนิค้าท่ี
ตรงกับความต้องการของตลาดประเทศเพื่อนบ้าน 
(Ritruechai et al., 2008) 

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเช่ือถือต่อผู้บริโภค 
โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการน าเสนอความโดดเด่น 
เรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิด
การสร้างคุณค่าในตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าและลด
อุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา ให้ความส าคัญและ
ตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ 
ผู้ผลิตจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของ
สินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษารสนิยม
และพฤติกรรมการบริโภค และผลิตสินค้าให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ผลิตที่ยังไม่มี
ความช านาญอาจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาดและ
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองจากผู้ผลิต
ที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ให้ยกระดับ
ไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคในระดับสากล 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารและเคร่ืองดื่มในจังหวัด
ก าแพงเพชรสู่การเป็นสินค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
วิธีการวิจัย 

ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรวจสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ปี 2548 – 2558 รายงานเป็น
หมวดอาหาร จ านวนที่ยื่นขอ รายงานร้อยละที่ผ่าน/ไม่
ผ่าน มผช. สาเหตุที่ไม่ผ่าน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลถึงความ
เช่ือมโยงของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับศาสตร์
วิชา ประโยชน์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการกับการตรวจสอบสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนา
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
  
ผลการวิจัย 
OTOP กับความเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่หลากหลาย 

สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้ผลิต OTOP ประเภท
อาหาร คือ การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจที่
สร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้า แม้กระทั่งสถาบันการเงิน 
โดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและเป็น
ระบบ มีการน า เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและเพิ่มช่องทางการตลาดที่
สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย พัฒนาความสามารถ
ในการรองรับค าสั่งซื้อที่มีปริมาณมาก โดยเช่ือมโยง
เครือข่ายผู้ผลิตทั้งในรูปแบบกลุ่มที่ผลิตสินค้าประเภท
เดียวกันและกลุ่มที่ผลิตสินค้าสนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน 
นอกจากนี้  อาจเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนและเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่
ตลาดอาเซียน อาทิ เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์/ส่งเสริม
การท่องเท่ียว เครือข่ายผู้ส่งออกสินค้า สมาคมทางการ
ค้า สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตาม
เกณฑ์คุณภาพ และส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 
 

ประโยชน์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นข้อก าหนด

ทางวิชาการที่ก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยมี
เกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมกับสภาพของผลิตภัณฑ์ และอยู่
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสิน
ในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนด อีกทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในชุมชนให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ
ให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานของรัฐ ส าหรับประโยชน์ของ 
มผช. ที่มีต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และเศรษฐกิจ สามารถ
จ าแนกได้ดังตาราง 1 และสินค้าท่ีได้ มผช. ดังรูปที่ 1 

การที่สินค้าที่มี มผช. หมายถึง ผลิตภัณฑ์ไดผ้่านการ
ตรวจสอบแล้วว่า มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ก าหนดท าให้สินค้ามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ที่มี
หน่วยงานราชการให้การรับรองและอาจมีหน่วยงานอื่น
พิจารณาน าเครื่องหมาย มผช. ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์
เงื่อนไขส าหรับกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น การคัด
สรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ แต่ท้ังนี้สินค้าที่ไม่มี มผช.นั้น ไม่ได้
หมายความว่าไม่มีคุณภาพ เพียงแต่ว่าผู้ผลิตอาจไม่ได้น า
สินค้ามายื่นค าขอและตรวจสอบตาม มผช. 
 
มาตรฐานห้องปฏิบัติการกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

การตรวจสอบผลิตภณัฑอ์าหารประกอบดว้ย 4 ด้าน 
คือ การตรวจสอบทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทุกด้าน
จ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ วิธีการทดสอบที่แม่นย าและ
เที่ยงตรงส าหรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน
ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน มีความจ าเป็นต้องใช้ระบบ
มาตรฐาน ISO 17025 (Ministry of Industry, 2010)
โดยน ามาใช้ในการควบคุมปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ซึ่งยึดหลักการ “เขียนอย่างที่ท า ท าอย่างที่เขียน” ระบบ 
ISO 17025 นี้ ประกอบด้วย ข้อก าหนดด้านบริหาร
จัดการ และ ข้อก าหนดทางวิชาการ ซึ่งห้องปฏิบัติการ
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ต้องจัดท าคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการด าเนินงานให้
ครบทุกข้อก าหนด จากนั้นจึงขอการรับรองห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่วยงาน
ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ คือ 
ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ใบรับรองห้องปฏิบัติการมีอายุ 3 ปี แต่ในระหว่างนั้น
ห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลการ
ทดสอบ จะเห็นได้ว่าสินค้า OTOP ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วสามารถยืนยันได้ถึ งการมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีความพร้อมในการส่งออกสู่ AEC เนื่องจาก
ห้องปฏิบัติการที่ยึดหลักการประกันคุณภาพสากล
สามารถใช้ระบบนี้เป็นใบเบิกทางสู่เส้นทางการค้าใน
ตลาดโลกได้ด้วยซึ่งปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองระบบ ISO 17025 จ านวน 127 ห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ขนมเทียนแก้ว ได้รับรอง มผช.1/2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครองแครงกรอบ ได้รับรอง มผช. 267/2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล้วยกวน ได้รับรอง มผช. 35/2546 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มะพร้าวเสวย ได้รับรอง มผช. 158/2546 
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เฉาก๊วย ได้รับรอง มผช. 281/2554 
 

รูปที ่1 ตัวอย่างผลิตภณัฑ์อาหาร OTOP อันมีชื่อเสียง
ของจังหวัดก าแพงเพชร และไดผ้่านการรับรอง มผช.  

 
บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP สู่ AEC 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก
ส าคัญ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏซึ่งได้ถือก าเนิดขึ้น
เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น สิ่งท่ีส าคัญคือการใช้ความรู้คู่
ชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาให้
ชุมชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช. จึงเป็นงานท่ีส าคัญ
ที่หลายหน่วยงานร่วมมือกันให้บรรลุผลโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ดังรูปที่ 
2 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารใน
ชุมชน เริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
ได้มีการรับตัวอย่างสินค้า OTOP ตามรายปีคือ 50, 28, 
35, 15, 28, 11, 35, 5, 0, 3 ตามล าดับ โดยตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมโมจิ ขนมเปี้ยะ ขนมเทียนแก้ว ขนม
ครองแครงกรอบ กล้วยตาก กล้วยอบเนย น้ าพริกแกง 
น้ าพริกเผา น้ าพริกปลาย่าง ขนมข้าวแตน คุกกี้ เส้น

บะหมี่สด แหนมเห็ด น้ านมถั่วเหลือง น้ าเฉาก๊วย น้ าว่าน
หางจระเข้ กระยาสารทและขนมไทยประเภทต่างๆ เป็น
ต้น นับเป็นร้อยละ 60 ที่ผ่าน และร้อยละ 40 ที่ไม่ผ่าน 
ห้องปฏิบัติการมีความสามารถตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และเครื่องดื่มตามเกณฑ์มากถึง 777 มผช. ผลจากการ
ทดสอบพบว่าสินค้าหลายรายการควรปรับปรุงในด้าน
สารพิษอะฟลาทอกซินในน้ าพริกปลาย่าง วัตถุกันเสียในมัน
ทอดอบเนย เส้นบะหมี่ เช้ือสตาฟิโลค๊อคคัส ออเรียส ใน
แหนมเห็ด น้ านมถั่วเหลือง ความช้ืนในคุกกี้ วอเตอร์
แอกทิวิตีในน้ าพริกแกง เป็นต้น (Singkong et al., 
2013) ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
บ่อยครั้งย่อมส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ 
ตราสินค้าได้ เนื่องจากการเข้าสู่ AEC เป็นการเปิด
เส้นทางให้สินค้าขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ดังนั้น
สินค้า OTOP ในเขตภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลจาก AEC 
จากประเทศพม่า ลาว และจีน ผ่านช่องทางด่าน ริมเมย 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด่านท่าข้ีเหล็ก อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย และด่านห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระ
เกี ยรติ  จั งหวัดน่ าน  (Wiboonpongse and 
Sriboonchitta, 2003) บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงควร
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีจุดด้อยให้มีความโดดเด่น 
หรือสรรค์สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแข่งขันให้ท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ และพัฒนาห้องปฏิบัติบัติการให้
ได้รับรองระบบ ISO 17025 อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งแก้ไข 
 
ปัญหาที่ขาดเจ้าหน้าที่มาตรฐาน ISO ประจ าศูนยฯ์ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการตรวจอาหารและเครื่องดื่มในช่วง 10 ปี          
ที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ผ่านมาตรฐานมากขึ้น เพราะ มผช. 
มีความส าคัญต่อท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ยอมรับใน AEC หากห้องปฏิบัติการได้รับรองระบบ ISO 
17025 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้ มผช. ถือเป็น
เครื่องการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ และเป็น
การสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการ
ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวยังเป็นแนวทางที่เช่ือมโยง
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ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้ง
ในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นได้ก็จะส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และขยายผลไปสู่ระดับประเทศ 
ท้ายที่สุดผู้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือคนไทยทุกคน  

ที่นอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถ
อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักของ
คนท่ัวโลก และคงอยู่สืบไปจนรุ่นลูกหลาน 

 
ตาราง 1 บทบาทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
1. เมื่อเกิดการแข่งขันของธุรกิจชุมชน
ในเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภค
จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึน 
2. ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการ
ใช้งาน และการบริโภค 
3. ประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อ
เลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับ
มาตรฐาน สามารถสับเปลี่ยนทดแทน
กันได้ 
4. ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
จะมีคุณภาพสมราคา และสามารถ
เลือกซื้อได้ตามความต้องการ 
5. สามารถซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพ 
และสมรรถนะในการท างานได้อย่าง
เดียวกันในราคาต่ าลง 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก าหนด
ขึ้น สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการตก
ลงซื้อขายสินค้าที่มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต
รายย่อยเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดเสียเปรียบ
ทางการค้า  
2. มาตรฐานฯ ยังเป็นประโยชน์โดยตรง
กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนโดยผู้ผลิตแต่ละ
รายที่ต้องการท าสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปศึกษา และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดจน
สถานที่ท าให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานฯ ก่อนที่จะขอรับการรับรอง
จาก สมอ.  
3. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการรับรอง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็น
การยกระดับคุณภาพการผลิต สร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคที่ปัจจุบัน
หันมาให้ความสนใจกับสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศมากขึ้น 

1.ท าให้เกิดความสะดวกในการสื่อสาร 
เพราะมีความเข้าใจที่ตรงกัน  
2. ประหยัดก าลังคน การใช้วัสดุและ
เวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดหา การส่ง
สินค้าออกสู่ตลาดการใช้บริการ ท าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคา
จ าหน่ายลงได้  
3 .  ก า ร ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร
เปรียบเทียบ เกิดความยุติธรรมในการ
ซื้อขายและเป็นพื้นฐานการแข่งขันใน
เชิงการค้า  
4 .  ป ร ะ ห ยั ด ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติของประเทศเพราะสามารถ
ใช้ทรัพยากรของประเทศให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด  
5. สร้างความเชื่อถือในสินค้าที่ผลิตขึ้น
แก่ผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ขยายตลาดสินค้าอุตสาหกรรม สร้าง
พื้ น ฐ า น ที่ มั่ น ค ง ใ ห้ แ ก่ กิ จ ก า ร
อุตสาหกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
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รูปที ่2 ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ได้
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อบริหารและพัฒนาศูนย์ฯ 
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และขอบคุณอุตสาหรรมจั งหวัด
ก าแพงเพชรที่ได้จัดส่งตัวอย่างประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มจนได้ข้อมูลที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาลี 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลีบ้านผาคับ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

Product Development of Cereal Beverage  
for Phacub Community Enterprise, Bokrue District, Nan Province 

 

จิรรัชต์ กันทะขู ้(Jirarat  Kantakhoo)* บุษบา มะโนแสน (Busaba  Manosan)*  
เปรมยดุา พรมผาย (Prameyuda Prompai)** สุรีรตัน์ แข็งแรง (Sureerat Kangrang)** 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากเมล็ดข้าวสาลีที่ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

แปรรูปข้าวสาลีบ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยเริ่มจากการศึกษาระยะเวลาอบแห้งที่เหมาะสมของวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน และข้าวเจ้า ซึ่งถูกท าให้สุกแล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
จนกระทั่งมีความชื้นสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 10 พบว่าข้าวสาลีใช้ระยะเวลาการอบนานที่สุด คือ 7 ช่ัวโมง ส่วนข้าวโพดและ
ข้าวเจ้าใช้ระยะเวลา 5 และ 6 ช่ัวโมง ตามล าดับ อัตราการคืนตัวของวัตถุดิบแห้งทั้งสามชนิดในน้ าร้อนอุณหภูมิ 88 องศา
เซลเซียส (สัดส่วน วัตถุดิบแห้ง 1 ส่วน : น้ าร้อน 5 ส่วน) พบว่าวัตถุดิบทั้งสามสามารถดูดคืนน้ าได้อย่างรวดเร็วใน 3 นาท ี
แรก และเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง หลังจากแช่นาน 4 นาที เป็นต้นไป โดยข้าวสาลีสามารถดูดคืนน้ าได้มากที่สุด รองลงมา
คือข้าวโพด และข้าวเจ้า ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่มธัญพืช สูตรที่ได้รับการยอมรับและเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลีบ้านผาคับ ประกอบด้วย ข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน ข้าวเจ้า ข้าวโอ๊ต 
ครีมเทียม น้ าตาล และนมผง ร้อยละ 30, 20, 10, 10, 5, 15 และ 10 ตามล าดับ องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ความช้ืน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้า ร้อยละ 2.93, 10.20, 6.60, 70.00, 8.60 และ 
1.62 ตามล าดับ 

 

ABSTRACT 
This research aimed to develop cereal beverage from wheat grain produced by Phacub 

community enterprise, Bokrue District, Nan Province. Drying time of three main grains including wheat, 
sweet corn and rice were firstly investigated. The results showed that cooked wheat, sweet corn, and 
rice grains took 7, 5 and 6 hours, respectively, in hot air oven (60C) to remove moisture contents 
lower than 10%.Dried wheat, sweet corn, and rice grains were rehydrated at soaking water 
temperature of 88C, and used a 1:5 ratio of grains to hot water. Rehydration ratio of three grains were 
similar. In the first 3 minutes of soaking time, the rehydration ratios increased sharply, and gradually 
raise after 4 minutes. The ingredients of cereal beverage that was accepted and suitable for a new 
product development of Phacup community enterprise comprised of wheat 30%, sweet corn 20%, 
rice 10%, oat meal 10%, non-dairy creamer 5%, sugar 15%, and milk powder 10%. The product 
chemical components consisted of moisture, protein, fat, carbohydrate, fiber and ash about 2.93%, 
10.20%, 6.60%, 70.00%, 8.60% and 1.62%, respectively.  

 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืช  ข้าวสาลี  การคืนตัวอาหาร 
Key Words : breakfast cereal product,  wheat,  food rehydration  
* อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา นา่น  
** นักศกึษา หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน
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บทน า 
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืช (breakfast cereal) 

เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริโภค ที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วในการรับประทาน เนื่องจากรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของสังคมเมือง ความตระหนักถึงความ
สาคัญของการรับประทานอาหารเช้า ท าให้ผลิตภัณฑ์นี้มี
อัตราการเติบโตทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คาดการณ์ว่าในปี 2557 ตลาดอาหารเช้าธัญพืชใน
ประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 1,876.80 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราเติบโตร้อยละ 7.17 (สถาบันอาหาร , 2557) 
แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ผลิตสินค้าประเภทนี้
ออกมาจ าหน่ายทั่วไป แต่ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดย่อมที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นก็สามารถสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชนี้ ได้ เ ช่นกัน 
เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันสนใจดูแลสุขภาพและให้
ความส าคัญกับความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลบี้านผาคับ อ.บ่อเกลือ 
จ.น่าน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวสาลีปลอดสารพิษ 
แหล่งใหญ่ในจังหวัดน่าน จึงมีศักยภาพในการผลิต
วัตถุดิบเมล็ดข้าวสาลี รวมถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่มี
คุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค จึงเป็นที่มา
ของแนวคิดเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดข้าวสาลี โดยการศึกษา
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มธัญพืชส าหรับใช้เป็น
อาหารเช้า โดยเน้นการใช้เมล็ดข้าวสาลีปลอดสารพิษ
เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้ธัญพืชอื่นๆ เป็นวัตถุดิบเสริม
คุณค่าทางโภชนาการ เป็นการใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่เมล็ดข้าวสาลีของกลุ่ม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากเมลด็ข้าวสาล ี
 
วิธีการวิจัย 
 วัตถุดิบ : เมล็ดข้าวสาลี  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปข้าวสาลีบ้านผาคับ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
 

วัสดุอุปกรณ์ : ตู้อบลมร้อน (WTB Binder, IP 20, 
Germany) เครื่องปั่นผสมอาหาร (Tefal, DO208, 
Thailand) เครื่องช่ังน้ าหนัก ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
(Sartorius, CP224S, Germany) ถ้วยอะลูมิเนียม 
กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 

 
วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาการเตรียมวัตถุดิบ 
ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าว

สาลี ได้ท าการศึกษาการเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ การศึกษา
การท าแห้งวัตถุดิบและศึกษาการคืนตัวของของวัตถุดิบ 
ดังนี ้

1.1 ศึกษาอัตราการท าแห้งของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวสาลี ข้าวโพด

หวาน และ ข้าวเจ้า ท าให้สุกโดยข้าวสาลี และข้าวเจ้าหุง
ให้สุกโดยใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ส่วนข้าวโพดหวานใช้มีด
ฝานเอาแต่เมล็ดแล้วน าไปนึ่งให้สุก ช่ังวัตถุดิบ 200 กรัม 
ใส่ถาดอลูมิเนียม อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ความเร็วลม 2 เมตร/วินาที 
เป็นเวลา 7 ช่ัวโมง ให้มีความช้ืนสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 10 
(มผช., 2547) ข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน และข้าว มี
ความช้ืนเริ่มต้นคือ ร้อยละ 66.56, 75.29 และ 61.11 
ตามล าดับ หลังผ่านการอบที่ระยะเวลาอบแห้งต่างๆ สุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ตามวิธีของ AOAC 
(2005) เพื่อให้ทราบระยะเวลาการอบแห้งที่เหมาะของ
วัตถุดิบแต่ละชนิด 

1.2 ศึกษาการคืนตัวของวัตถุดิบแห้ง 
น าข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน และข้าวเจ้าที่อบจนแห้ง 

มาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นผสมอาหาร ร่อนด้วย
ตะแกรงที่มีขนาดรู 600 ไมครอน แล้วจึงช่ังน้ าหนัก
ตัวอย่าง 2 กรัม ลงในบีกเกอร์ เติมน้ าร้อนอุณหภูมิ 88 
องศาเซลเซียส (อุณหภูมิน้ าที่ต้มในกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า) 
น้ าหนัก 10 กรัม แช่นาน 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที น าไป
กรองด้วยกระดาษกรอง ทิ้งให้สะเด็ดน้ า 5 นาที น าส่วน
ใสที่กรองได้ไปช่ังน้ าหนัก ทดลอง 3 ซ้ า ค านวณปริมาณ
น้ าที่ตัวอย่างดูดซับไว้ (ดัดแปลงวิธีของกัญญาณัฐและ
คณะ, 2555) ดังสมการ         
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ปริมาณน้ าที่ถูกดูดซับไว้ 
(กรัม /กรัมตัวอย่าง)   = 

[น้ าหนักน้ าเริ่มต้น (กรัม) – น้ าหนักน้ าที่
กรองผ่านกระดาษกรอง (กรัม)] 

 น้ าหนักตัวอย่างเริ่มต้น (กรัม) 
 
 2. ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
ธัญพืชจากข้าวสาลี   
 น าวัตถุดิบที่ อบแห้ ง  มาบดและร่อนด้วย
ตะแกรงที่มีขนาดรู 600 ไมครอน แล้วผสมกันใน
อัตราส่วนต่างๆ ดังตารางที่ 1 น ามาคืนตัวตามวิธีข้อ 1.2 
และประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น รส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วย
แบบทดสอบชนิด 9-point Hedonic Scale โดยใช้ผู้
ทดสอบกึ่งฝึกฝน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
จ านวน 20 คน (ดัดแปลงจากวิธีของ กันภา และคณะ, 
2556 ; สุภาณี  กฤษณา และ ราณี 2551) 
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของผลติภณัฑ์เครื่องดื่มธญัพืชจาก

ข้าวสาล ี

วัตถุดิบ 
สูตรเครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาล ี

1 2 3 4 
ข้าวสาล ี(กรัม) 30 30 30 30 
ข้าวโพด (กรัม) 10 - 20 - 
ข้าวเจ้า (กรัม) 10 10 10 10 
ข้าวโอ๊ต (กรัม) 10 - 10 10 
ครีมเทียม (กรัม) 5 5 5 5 
น้ าตาล (กรัม) 15 15 15 15 
นมผง (กรัม) 10 10 10 10 
ผงถั่วเหลือง (กรัม) 10 10 - 10 
 
 3. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมธัญพืชจากข้าวสาล ี
    น าผลิตภัณฑ์ที่ได้การยอมรับมากที่สุดจากข้อ 2 มา
วิเคราะห์ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 
เถ้า และเส้นใยอาหาร ตามวิธี AOAC (2012) เพื่อให้
ทราบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเสร็จ
แล้ว 
 
 

การวิเคราะห์ทางสถิติ  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of 

Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. อัตราการอบแห้งวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมธัญพืชจากข้าวสาล ี

การอบแห้งของข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน ข้าวเจ้า ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากรูปที่ 1 พบว่าปริมาณ
ความช้ืนของข้าวสาลีลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง0-4 
ช่ัวโมงแรกของการอบแห้ง ขณะที่ข้าวโพดและข้าวเจ้า
กลับพบว่ามีอัตราการลดลงของความช้ืนเร็วกว่าข้าวสาลี 
คือลดลงภายใน 3 ช่ัวโมง แรกของการอบแห้ง (รูปที่ 2 
และ 3) โดยปกติเมื่อน าอาหารหรือวัตถุดิบเข้าตู้อบลม
ร้อน ผิวหน้าของอาหารจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นท าให้น้ าที่อยู่
ในวัตถุดิบเกิดการระเหยแพร่ผ่านฟิล์มอากาศและถูกพัด
พาไปโดยลมร้อนที่ เคลื่อนที่ในตู้อบ น้ าในอาหารจะ
เคลื่อนที่จากด้านในสู่ด้านนอก ด้วยแรง capillary มา
ทดแทนที่ผิวหน้าในอัตราเร็วเท่ากับน้ าที่ระเหยออกจาก
ผิวหน้า ดังนั้นผิวหน้าอาหารจึงยังเปียกอยู่ ภายหลังอบ
ข้าวสาลีเข้าสู่ช่ัวโมงที่ 5 พบว่าความช้ืนของข้าวสาลีมีค่า
ลดลงในอัตราที่ต่ าลง เช่นเดียวกับข้าวโพดและข้าวเจ้า 
เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 4 ของการอบแห้ง อัตราการลดลงของ
ความช้ืนของวัตถุดิบมีค่าต่ าลง เนื่องจากผิวหน้าอาหาร
เริ่มแห้ง อัตราการเคลื่อนที่ของน้ าจากภายในอาหาร
มายังผิวหน้าจึงต่ ากว่าอัตราการระเหยของน้ าไปยัง
อากาศโดยรอบ (วิไล , 2546) ดังนั้นระยะเวลาการ
อบแห้งที่เหมาะสมของข้าวสาลี คือ 7 ช่ัวโมง ส่วน
ข้าวโพดและข้าวเจ้าใช้ระยะเวลาการอบ 5 ช่ัวโมง จึงจะ
มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10  
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รูปที ่1 การเปลี่ยนแปลงความชื้นของข้าวสาลีในระหว่าง
การอบแห้ง 

 
รูปที่ 2 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของข้าวโพดหวานใน

ระหว่างการอบแห้ง 

 
รูปที่ 3 การเปลีย่นแปลงความช้ืนของข้าวเจ้าในระหว่าง

การอบแห้ง 
 

2. การคืนตัวของข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน และ
ข้าวเจ้าท่ีผ่านการอบแห้ง 

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว
เจ้าที่ผ่านการอบแห้ง เมื่อน ามาคนืตัวโดยใช้น้ าร้อน
อุณหภูมิ 88 องศาเซลเซียส วัตถุดบิท้ัง 3 ชนิด มี
แนวโน้มดูดคืนน้ าได้เพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาการแช่เพ่ิมขึ้น 
โดยข้าวสาลสีามารถดูดคืนน้ าได้ในปริมาณมากที่สดุ 
ในขณะทีข่้าวโพดและข้าวเจ้าดูดคนืน้ าได้ในปรมิาณ
ใกล้เคียงกัน อัตราการดดูคืนน้ าของข้าวสาลีและข้าวโพด
คล้ายกันในช่วง 3 นาทีแรกของการแช่ และหลังจาก 4 
นาที 4 เป็นต้นไป การดดูคืนน้ าเพิม่ขึ้นในอัตราที่ช้าลง 

ในขณะที่ข้าวเจ้าสามารถดูดคืนน้ าได้อย่างรวดเร็วในช่วง 
2-3 นาทีแรกของการแช่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
หลังจาก 3 นาที 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณการดูดคืนน้ าของข้าวสาลี ข้าวโพด

และข้าวเจ้าทีผ่่านการอบแห้ง 
ระยะเวลาการ
คืนตัว (นาที) 

ปริมาณน้ าที่ถูกดูดคืน (กรัม/กรัมตัวอย่าง) 
ข้าวสาล ี ข้าวโพด ข้าวเจ้า 

1 6.30d± 0.17 2.98d±0.04 3.58d±0.21 
2 7.99c±0.12 4.21c±0.28 4.08c±0.20 
3 8.50b±0.13 4.75b±0.38 4.30c±0.16 
4 8.62b±0.05 4.65bc±0.41 4.82b±0.29 
5 9.20a±0.08 5.27a±0.10 5.68a±0.08 

a,b,c,d ตัวเลขที่มอีักษรก ากับแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (p≤0.05) 
 

ข้อดีของการใช้น้ าร้อนในการคืนตัวอาหารแห้ง คือ 
การเพิ่มอุณหภูมิ ท าให้น้ ามีความหนืดลดลง จึงสามารถ
สัมผัสกับโครงสร้างของอาหารได้เร็วขึ้น (Marabi et. al, 
2004) ปกติการคืนตัวอาหารโดยการแช่น้ า ในช่วงแรกๆ 
น้ าจะเข้าไปแทรกอยู่ตามช่องว่างในอาหาร ท าให้รูพรุน
ในอาหารลดลง ก่อนจะแทรกเข้าไปยังช้ันที่เป็นของแข็ง 
(solid matrix) หรือส่วนของผนังเซลล์ที่มักประกอบด้วย
เพกติน เฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ซึ่งมีบทบาทส าคัญ
ในการจับน้ า จึงเกี่ยวข้องกับการคืนตัวของอาหาร 
โดยเฉพาะเพกติน เนื่องจากสามารถจับกับน้ าและเกิด
เจลได้ดี (Femenia et. al., 2000 ; Witrowa-Rajchert 
& Lewicki, 2006)   จากการทดลอง จะเห็นว่าอัตราการ
ดูดคืนน้ าของวัตถุดิบค่อนข้างสูงในช่วงแรกของการคืนตัว 
เมื่อโครงสร้างของวัตถุทั้ง 3 ชนิดดูดจับน้ าได้เต็มที่ใน
ช่วงแรก แม้เพิ่มระยะเวลาการดูดคืนน้ าก็ท าให้วัตถุดิบ
ดูดคืนน้ าเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนัก ดังนั้นระยะเวลาการคืนตัว
ที่เหมาะสมของวัตถุดิบแห้งทั้ง 3 ชนิด ที่จะน าไปใช้
ก าหนดระยะเวลาการคืนตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ธัญพืชส าเร็จรูปเพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อไป คือ 
ระยะเวลาการแช่ในน้ าร้อนอย่างน้อย 3 นาที 
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3. สูตรทีเ่หมาะสมของผลิตภัณฑเ์คร่ืองด่ืมธัญพืช
จากข้าวสาล ี

การประเมินความชอบทางประสาทสัมผสัด้าน
ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผสั และความชอบ
โดยรวมของผลติภณัฑ์เครื่องดื่มธญัพืชส าเรจ็รูปจากข้าว
สาลี 4 สตูร (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 3 ผลประเมินความชอบทางประสาทสัมผสัของ

ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาล ี
ลักษณะคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 
ลักษณะปรากฏ 6.45a 

(0.99) 
5.10b 

(0.78) 
6.80a 

(1.28) 
4.85b 

(0.81) 
กลิ่น 6.75a 

(0.85) 
5.35b 

(0.81) 
7.00a 

(1.07) 
5.30b 

(1.03) 
รสชาต ิ 6.95a 

(0.88) 
5.10b 

(1.29) 
6.80a 

(1.60) 
4.80b 

(1.36) 
เนื้อสัมผัส 6.90a 

(0.96) 
5.40b 

(1.14) 
6.95a 

(0.94) 
5.45b 

(0.88) 
ความชอบโดยรวม 7.1a 

(0.91) 
5.55b 
(0.68) 

7.45a 

(1.05) 
5.25b 

(1.06) 
 a,b, ตัวเลขทีม่ีอกัษรก ากับแตกต่างกนัในแตล่ะคอลัมน์ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (p≤0.05) 
 

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์สูตรที่ 1 และ 3 
ผู้ทดสอบได้ให้คะแนนทางประสาทสัมผัสทุกด้านสูงกว่า
สูตรที่ 2 และ 4 (p≤0.05) ซึ่งอาจเกิดจากการมีกลิ่นของ
ถั่วเหลืองที่เติมลงไป จึงไม่เป็นที่ช่ืนชอบนัก กลิ่นของถั่ว
เกิดจากสารพวก volatile compound ที่ส าคัญคือ n-
hexanol และ ethyl vinyl ketone (สุชาติ และ ลูก
จันทร์, 2525) และเมื่อพิจารณาระดับคะแนนความชอบ
แต่ละด้านของผลิตภัณฑ์ระหว่างสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 
จะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ผู้ทดสอบชิม
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกลิ่นของสูตรที่ 3 ว่ามีกลิ่นหอม
ของขาวโพดมากกว่าสูตรอื่น ดั งนั้น จึ งควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชส าเร็จรูปจากข้าวสาลีสูตรที่ 3 
มากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาลี 30 กรัม ข้าวโพด 20 
กรัม ข้าวจ้าว 10 กรัม ข้าวโอ๊ต 10 กรัม ครีมเทียม 5 
กรัม น้ าตาล 15 กรัม นมผง 10 กรัม   
 

4. องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
ธัญพืชจากข้าวสาล ี

องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช
ส าเร็จรูปจากข้าวสาลี แสดงในตารางที่ 4 จะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นคือมีปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
สูงถึง ร้อยละ 10.2 ซึ่งอาจมาจากแหล่งโปรตีนจากพืชที่
เป็นส่วนผสม ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน ข้าวโอ๊ต 
และข้าว และแหล่งโปรตีนจากสัตว์ ซึ่งได้จากนมผง 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังมีเส้นใยอาหารสูงถึงร้อยละ 8.6 
ซึ่งเส้นใยอาหารของผลิตภัณฑ์มาจากธัญพืชที่ เป็น
ส่วนผสม ซึ่งประกอบด้วยใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ าได้
และชนิดไม่ละลายน้ า 

 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมขีองผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม

ธัญพืชจากข้าวสาล ี
องค์ประกอบทางเคม ี ร้อยละ (โดยน้ าหนักเปียก) 
 ความช้ืน 2.93     
 โปรตีน 10.20 
 ไขมัน 6.60 
 คาร์โบไฮเดรต 70.00 
 ใยอาหาร 8.60 
 เถ้า 1.62 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องดื่มธญัพืชจากข้าวสาลี
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ให้แก่กลุ่มและช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่เมลด็ข้าวสาลี ผลการศึกษาพบว่า   

- เมล็ดข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน และข้าวเจ้าที่ผ่าน
การท าให้สุกแล้ว ใช้ระยะเวลาการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เพื่อให้มีความช้ืนสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 10 
คือ ข้าวสาลีใช้เวลา 7 ช่ัวโมง ข้าวโพดหวาน 5 ช่ัวโมง 
และข้าวเจ้า 6 ช่ัวโมง การน าข้าวสาลี ข้าวโพดหวาน 
และข้าวเจ้าที่แห้งแล้วมาศึกษาการคืนตัวด้วยน้ าร้อน
อุณหภูมิ 88 องศาเซลเซียส พบว่า สามารถคืนตัวได้
อย่างรวดเร็วใน 3 นาที ดังนั้นจึงใช้ก าหนดเป็นระยะเวลา
การคืนตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาลี คือ
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การแช่ในน้ าร้อนอุณหภูมิ 88 องศาเซลเซียส นาน 3 
นาที  

- สูตรของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวสาลีที่
ได้รับการยอมรับและเหมาะสมที่จะพัฒนาเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลี
บ้านผาคับ ประกอบด้วย ข้าวสาลี ร้อยละ 30 ข้าวโพด 
ร้อยละ 20 ข้าวเจ้า ร้อยละ 10 ข้าวโอ๊ต ร้อยละ 10 ครีม
เทียม ร้อยละ 5 น้ าตาล ร้อยละ 15 และนมผง ร้อยละ 
10  โดยองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ความช้ืน ร้อยละ 2.93 โปรตีน ร้อยละ 
10.20 ไขมัน ร้อยละ 6.60 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 70.00 
ใยอาหาร ร้อยละ 8.60 และเถ้า ร้อยละ 1.62  
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และเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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ปัจจัยก ำหนดอุปสงค์รถแทรกเตอร์เพื่อกำรเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย 

Factors determining agricultural  tractor demand of agriculturists 
In Loei Province. 

ศิริมา  พิลาฤทธิ์ (SirimaPilarit)* สมบัติ  พันธวิศิษฏ์ (Assoc.Prof. Dr.SombutPantavisid)**  
อรรฆยค์ณา  แย้มนวล (Assoc.Prof. AkkanaYamnual)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของจังหวัดเลย และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 
กรณีการลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์เพื่อการท านา ท าสวน และท าไร่ของเกษตรกรในจังหวัดเลย เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าการ
ลงทุนในการเพาะปลูก ปี พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน พบว่า เกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อรถ
แทรกเตอร์จ านวน 140 คน อายุโดยเฉลี่ย 40.03 ปี มีความเช่ือด้านความคุ้มค่าและด้านการส่งเสริมการขายในระดับการ
ตัดสินใจมากที่สุด  และอีก 160 คน ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ มีอายุโดยเฉลี่ย 37.29 ปี มีความคิดเห็นต่อตัวสินค้า
และช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับการตัดสินใจมากที่สุดส่วนอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร 
ได้แก่ด้านสังคม ประเภทเกษตรกรรม ผลตอบแทนต่อปี ความเช่ือในความคุ้มค่า ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า ช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการขายซึ่งร่วมกันอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 86.1%และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
หลังจากลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรในจังหวัดเลยพบว่า เกษตรกรมีผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรสูงกว่า
ก่อนซื้อรถแทรกเตอร์ 

 

ABSTRACT 
The research wascarried out in Loei Province. The purpose of this research paper is to study the factors 
that influence tractor demand for agricultural use in Loei Province. The study focuses on the 
agricultural activities of rice cultivation, gardening and farming of agriculturists in Loei Province.  
 

When considering investing in atractor, analysis was carried out on the cost and benefits of cultivation 
in 2010. The representative sample that took part in this research were 300 persons. The major results 
from the research were: 
 

1) 140 of the agriculturists in the survey were in favour of buying a tractor. 
2) The average age of those in favour of the investment was 40.03 years. 
3) 160 people were undecided about buying a tractor, with an average age of 37.29 years.  

 

The biggest factor that influenced their decision to consider buying was marketing and promotional 
strategies. Other factors in the judgement of tractor purchase are agricultural returns from the year, 
belief in the value of the product, distribution channels and promotion. The relative effectiveness of 
these factors explains a variance of 86.1% for the decision to buy a tractor.  
Overall, the study to analyse the worthiness of purchasing a tractor found that the reward for the 
purchase exceeded the cost.  
 

 
ค ำส ำคัญ : รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร, ปัจจัยก าหนดอุปสงค ์
Key Words :Agricultural tractor,Determinants of Demand 

ค ำส ำคัญ : รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร, ปัจจัยก าหนดอุปสงค์, ความคุ้มค่าในการลงทุน 
Key Words :Agricultural tractor, Determinants of Demand, Financial Feasibility Study 
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บทน ำ 
เกษตรกรในปัจจุบันนอกจากจะท าการเกษตร

เพื่อเ ก็บพืชผลทางการเกษตรไว้กินเ ป็นอาหารใน
ครัวเรือนแล้ว เกษตรกรยังต้องท าการเกษตรเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันประชากรมีจ านวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความต้องการอาหาร
และผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นหากเกษตรกรยังคงใช้
วิธีการผลิตแบบเดิมๆ ที่อาศัยแรงงานจากคนและสัตว์ก็
จะส่งผลให้ท างานไม่เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และได้ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรและผู้บริโภคการท าอาชีพเกษตรกรรมมักจะถูก
ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่รายได้ต่ า เป็นการ
ท างานท่ียากล าบาก ท าการเกษตรเพียงเพื่อเลี้ยงชีพไป
วันๆ  แรงงานชนบทจึ งหลั่ ง ไหล เข้ าสู่ สั งคม เมื อง
อุตสาหกรรมซึ่งอาชีพเกษตรกรรมจึงมักถูกเลือกให้เป็น
อาชีพทางเลือกสุดท้ายอยู่ เสมอจึงส่งผลให้ในภาค
เกษตรกรรมขาดแคลนแรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้
เกษตรกรไม่มีแรงงานมากพอที่จะท าการเกษตรกับขนาด
ฟาร์มที่ใหญ่ได้  จึงมีการน าเอารถแทรกเตอร์ และเครื่อง
ทุ่นแรง มาใช้ในการท าการเกษตรแทนแรงงานคนและ
สัตว์ เพราะจะท าให้ได้ปริมาณงานมากกว่าและรวดเร็ว
กว่า ท าให้เกษตรกรประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รถแทรกเตอร์จึงกลายเป็นเครื่องมือ
และเครื่องทุ่นแรงที่ส าคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นับได้ว่ารถแทรกเตอร์เป็นเครื่องมือและ
เครื่องทุ่นแรงที่มีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก (บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอ
เรช่ันจ ากัด2554) จังหวัดเลยมีประชากรกว่าร้อยละ 80  
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เนื่องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาแต่อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชโดยเฉพาะพืชไร่ที่สามารถเพาะปลูกได้ทั่วๆ 
ไป ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันส าปะหลัง  อ้อย 
เป็นต้น การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในจังหวัดเลย
นั้น ประชาชนจะประสบปัญหาที่ส าคัญ  ๆ  ได้แก่ ปัญหา
ภัยแล้ง ปัญหาการผลิตที่ค่อนข้างล้าหลังและปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน(ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย2553)จาก
ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าในภาคการเกษตรในจังหวัด

เลยนั้นมีความแตกต่างจากอดีตมากโดยเกษตรกรหันมา
ใช้รถแทรกเตอร์เข้ามาแทนที่แรงงานคนหรือสัตว์มากขึ้น
เรื่อยๆซึ่งมีเหตุผลมาจากความคาดหวังที่จะได้ผลิตผลที่
มากขึ้น รถแทรกเตอร์จึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรจะ
ตัดสินใจน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากน้ัน
เกษตรกรยังมีแนวทางในการใช้รถแทรกเตอร์อีก
ทางเลือกหนึ่งคือใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้เสริมใน
ด้านการบริการหรือรับจ้างซึ่งตามหลักทางเศรษฐศาสตร์
ถือว่ารถแทรกเตอร์เป็นปัจจัยทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องน ามา
คิดตามหลักการลงทุน 
ดังนัน้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมในการ
ใช้รถแทรกเตอร์ของเกษตรกรในการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อ
กิจกรรมด้านการเกษตรและปัจจยัด้านต่างๆที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกรในจังหวัดเลยโดย
ศึกษาข้อมู ล เ ชิ งลึ กด้ านการตั ดสิน ใจ เลื อกซื้ อรถ
แทรกเตอร์เพื่อการผลิตในฟาร์มของเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพท านา ท าสวน และท าไร่ แล้วน าข้อมูลที่ศึกษาได้  
ไปใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพท านา ท าสวน และท าไร่เพื่อน าไปใช้ใน
การวางแผนส าหรับการผลติของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ
ตลอดจนสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
เกษตรกร ไ ด้มากขึ้ น และ เพื่ อ เป็ นข้ อมู ลพื้ น ฐาน
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพท านา ท าสวน และท าไร่ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้รถแทรกเตอร์เพื่อ
การเกษตรในจังหวดัเลย 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่ออปุสงค์รถแทรกเตอร์เพื่อ
การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย 
3.เพื่อศึกษากรณีการลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์ในกิจกรรม
การเกษตรเพื่อการท านา ท าสวน และท าไร่ของเกษตรกรใน
จังหวัดเลย เพื่อวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทนในปีการ
เพาะปลูก พ.ศ. 2555 
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วิธีกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์รถ
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย 
โดยมีขั้นตอนและมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 
1.ศึกษากรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดอุป
สงค์รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด
เลยได้แก่ ด้านสังคมด้านบุคคล ด้านจิตวิทยา ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
2.ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่สนใจซื้อรถ
แทรกเตอร์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดอุปสงค์รถแทรกเตอร์
จ านวน 300 คน มีทั้งกลุ่มที่สนใจซื้อและตัดสินใจซื้อ 
และกลุ่มที่สนใจซื้อแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกโดยความบังเอิญ เหตุผลที่เลือก
เทคนิคการเลือกโดยความบังเอิญ เพราะว่าด้วยธรรมชาติ
ของกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถดูออกว่าเกษตรกรคนไหนที่
สนใจซื้อรถแทรกเตอร์ จ าเป็นต้องไปเก็บข้อมูลตามร้าน
ตัวแทนจ าหน่าย เพราะมี เกษตรกรผู้ที่สนใจซื้อรถ
แทรกเตอร์เข้ามาสอบถาม และซื้อรถแทรกเตอร์ ซึ่งจะ
ท าให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์มีความแม่นย ามากขึ้น  และ
กลุ่มที่ 2  คือกลุ่มที่วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในปี
การเพาะปลูก ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง 6 คน 
แบ่งเป็น เกษตรกรชาวนา 2 คน เกษตรกรชาวสวน  2 
คน และเกษตรกรชาวไร่ 2 คน โดยได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจงโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีรถแทรกเตอร์ และ
เก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือน เพราะส่วนใหญ่หัวหน้า
ครัวเรือนจะเป็นผู้ตัดสินใจและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ครอบครัวมากท่ีสุด 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์  เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร และวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของผลผลิตทางการเกษตรหลังจากซื้อรถ
แทรกเตอร์   
4.การวิเคราะห์ข้อมูล จะแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
4.1อธิบายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistic) โดยการหาค่าความถี่, หาค่าร้อย
ละ, หาค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และ
เปรียบเทียบข้อมูลส าหรับเกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อรถ
แทรกเตอร์ และไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ โดยใช้
ความถี่  ร้อยละ  และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในภาพรวม
ทั้งหมด 
4.2 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential 
statistics)  โดยวเิคราะห์ดูว่า ปัจจัยที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจะสามารถท านายอุปสงค์รถแทรกเตอร์ของ
เกษตรกรได้หรือไม่  มากน้อยเพียงไร โดยใช้สถติิ  
Logistic Regression  ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ดังนี ้
4.2.1 ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของโมเดล 
-ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลดว้ยHosmer and 
Lemeshow Test 
-  ทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ 
4.2.2 ค่าการพยากรณ์หรือการท านาย และการแปลผลจาก
ตาราง Variables in the Equation 
4.2.3 สร้างสมการพยากรณ์ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ข้อมลู 
แบบจ าลองโลจติ  (LogitModel) 

MOPRβPLACEβ
PRICEβPRODUCTβPSYβSOCAILβ

AREAβCPSTβTYPEβAGE2βSEX1β0βZ

1110

9876

543






 
R2=  อ านาจในการท านายตัวแปรเกณฑ ์
β =  สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
Z=    สมการพยากรณ์การตดัสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของ
เกษตรกร 
SEX=   เพศของเกษตรกร 
AGE=   อายุของเกษตรกร  
TYPE=  ลักษณะอาชีพเกษตรกรรม 
CPST=   ผลตอบแทนต่อป/ีครัวเรือน  
ARAE=  ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรของเกษตรกร /  
ครัวเรือน 
SOCAIL=ปัจจัยทางด้านสังคม 
PSY= ความเชื่อด้านความคุ้มค่า 
PRICE=ราคารถแทรกเตอร์ที่เกษตรกรตัดสินใจซื้อ  
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PRODUCT=ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า  
PROMO=การส่งเสรมิการขาย  
PLACE=ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 
4.3 การวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทนทางการเกษตร
หลังจากซื้อรถแทรกเตอร ์

ผลกำรวิจัย 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์รถแทรกเตอร์
ของเกษตรกรในจังหวัดเลย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การศึกษาสภาพทั่วไป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถ
แทรกเตอร์ และกรณีการลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์ในการ- 
ท านา ท าสวน และท าไร่ของเกษตรกรในจังหวัดเลยผู้วิจัย
จะน าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
1.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่สนใจซ้ือรถ
แทรกเตอร์เพ่ือกำรเกษตรในจังหวัดเลยด้วยสถิติเชิง
พรรณนำ 

1.1  ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร 
การน าเสนอข้อมลูในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
ส่วน คือ ข้อมูลของเกษตรกรที่ตดัสนิใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
กับข้อมูลของเกษตรกรที่ยังไมต่ัดสนิใจซื้อรถแทรกเตอร์  ซึ่ง
รายละเอียดการน าเสนอตามตารางที่ 1.1 และ 1.2 

ตำรำงที่ 1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลด้านตัวแปรเพศ  จ าแนก
ตามการตัดสินใจ  

ปัจจัย  
ด้ำนบุคคล  

กำรตัดสินใจ  
รวม 

ซ้ือ  ไม่ ซื้อ  
ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  ชาย  หญิง  

เพศ(คน)  127 13 97 63 224 76 
รวม 140 160 300 

 
จากตาราง 1.1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน เมื่อท าการ
แบ่งตามการตัดสินใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ซื้อมีจ านวน 
140 คน และไม่ซื้อมีจ านวน 160 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อเพศ
หญิงแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงไม่น าไปวิ เคราะห์ใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย Logistic Regression 

Analysis  กล่าวคือ การวิเคราะห์ด้วย  Logistic 
Regression Analysis จะแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มซื้อ กับไม่ซื้อ แต่ด้วยอัตราส่วนที่ต่างกัน
เกินไประหว่างเพศชาย กับเพศหญิง จะพบว่า กลุ่มซื้อ
และกลุ่มไม่ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
 
ตำรำงที่ 1.2  จ านวนและค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนบุคคล 
จ าแนกตามการตัดสินใจ  

ปัจจัยด้ำนบุคคล  
กำรตัดสินใจ  

รวม 
ซ้ือ  ไม่ ซื้อ  

อำยุ (ปี)  40.03 37.29 38.66 
ประเภทเกษตรกรรม     
-  ชาวนา (คน)  46 48 94 
-  ชาวสวน (คน)  24 61 85 
-  ชาวไร่ (คน)  70 51 121 
ขนำดพื้นที่ท ำ
กำรเกษตร (ไร่ )  

51.51 38.46 44.99 

 
จากตารางที่ 1.2เมื่อแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มที่
ตัดสินใจซื้อ และกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
โดยแบ่งบรรยายทีละตัวแปร ดังรายละเอียด 
ตัวแปรอายุ   พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อรถ
แทรกเตอร์ มีอายุเฉลี่ย 40.03 ปีและกลุ่มเกษตรกรที่ยัง
ไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ มีอายุเฉลี่ย 37.29 ปี 
ตัวแปรลักษณะอาชีพเกษตรกรรม พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์มากที่สุด คือเกษตรกรชาวไร่ 
จ านวน 70 คนเกษตรกรชาวนา จ านวน 46 คนและ
เกษตรกรชาวสวน จ านวน 24 คน ตามล าดับส่วนกลุ่ม
เกษตรกรที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์มากที่สุดคือ 
เกษตรกรชาวสวน มีจ านวน 61 คน เกษตรกรชาวไร่ 
จ านวน 51 คน  และเกษตรกรชาวนา จ านวน 48 คน
ตามล าดับ 
ตัวแปรขนาดพื้นที่ท าการเกษตร พบว่าเกษตรกรที่
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 51.51  ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ตัดสนิใจ
ซื้อรถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรเฉลี่ย 
38.46 ไร่ 
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1.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสนิใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ เพื่อความสะดวกในการ
น าเสนอข้อมูลปัจจัยด้านสังคม มีลักษณะเป็นตัวแปร
แบ่งกลุ่มจึงแยกน าเสนอ (ตารางที่ 2.1) ส่วนปัจจัยอื่นๆ มี
ลักษณะเป็นตัวแปรต่อเนื่องเหมือนกันจึงน าเสนอใน
ตารางเดียวกัน (ตารางที่  2.2)  ตามรายละเอียดการ
น าเสนอดังนี ้
ตารางที่ 2.1จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามปัจจยัด้าน
สังคม จ าแนกตามการตัดสินใจ 

 
ปัจจัย  

 

กำรตัดสินใจ  
รวม 

ซ้ือ  ไม่ ซื้อ  
มี

ผล  
ไม่มี
ผล  

มีผล  ไม่มี
ผล  

มีผล  ไม่มี
ผล  

ด้านสังคม  (คน)  
- ครอบครัว  

 - เพื่อน      
106    34 51      109 157    143 

จากตารางที่ 2.1  ในภาพรวมพบว่ากลุ่มเกษตรกรที่สนใจ
ซื้อรถแทรกเตอร์ มีความเห็นว่าปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ จ านวน 157 คน มากกว่า
กลุ่มที่ตอบว่าปัจจัยทางสังคมไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีจ านวน 143 คน เมื่อจ าแนกตามการ
ตัดสินใจ  พบว่ากลุ่มเกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์
ส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการตัดสินใจ มี
จ านวน 106 คน  และกลุ่มที่เห็นว่าไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ มีจ านวน 34 คน  แต่ในกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าปัจจัยทาง
สังคมไม่มีผลต่อการตัดสินใจ มีจ านวน 143 คน   และ
กลุ่มที่เห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจ มีจ านวนเพียง  51 คน  
 
ตารางที่ 2.2จ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของปัจจัยต่าง ๆ จ าแนกตามการตัดสินใจ 

ปัจจัย  
 

ซื้อ 

X  SD.    แปลผล  
ด้ำนจิตวิทยำ  4.53 .52 มากที่สุด  
ด้ำนเศรษฐกิจ     

 -ผลตอบแทนต่อปี  (บาท)  234,000   108,100     - 
 -ราคารถแทรกเตอร์  
(บาท)  

597,000 220,800 - 

ด้ำนสิ่งกระตุ้นทำงกำร
ตลำด  

   

-  ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า  3.97 .59 มาก  
-  ช่องทางจัดจ าหน่าย  4.16 .72 มาก  
-  การส่งเสริมการขาย  4.24 .43    มากที่สุด  

 
ตารางที่ 2.2(ต่อ) 

ปัจจัย  
 

ไม่ซื้อ  

X  SD.    แปลผล  
ด้ำนจิตวิทยำ  3.61 .50 มาก  
ด้ำนเศรษฐกิจ     
-  ผลตอบแทนต่อปี  
(บาท)  

150,000 47,870 - 

 -  ราคารถ
แทรกเตอร์ (บาท)  

550,000 113,900 - 

ด้ำนสิ่งกระตุ้น
ทำงกำรตลำด  

   

 -  ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้า  

4.24 .45 มากที่สุด  

-  ช่องทางจัดจ าหน่าย  4.51 .50 มากที่สุด  
-  การส่งเสริมการ
ขาย  

3.96 .42 มาก  

*หมายเหตุ เกณฑ์ในการแปลความหมาย   
ช่วงคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย  
4.21 – 5.00         มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุ ด  
3.41 – 4.20         มีผลต่อการตัดสินใจมาก  
2.61 – 3.40         มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง  
1.81 – 2.60         มีผลต่อการตัดสินใจน้อย  
1.00– 1.80          มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุ ด  
 
จากตารางที่ 2.2  จ าแนกตามการตัดสินใจ พบว่ากลุ่ม
เกษตรกรที่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์เห็นว่า ด้านความ
เช่ือด้านความคุ้มค่า (PSY) มีผลต่อระดับการตัดสินใจ 
มากที่สุด ( X = 4.53),S.D.=.52) ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัว
สินค้า (PRODUCT)มีผลต่อระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.97), S.D.= .59)ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย(PLACE)มีผลต่อระดับต่อการตัดสินใจอยู่ใน

กำรตัดสินใจ 

กำรตัดสินใจ 
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ระดับมาก ( X = 4.16), S.D.= .72)ด้านการส่งเสริมการ
ขาย (PROMO)มีผลต่อระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.24), S.D.= .43)  
2.ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ รถ
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย 
พบว่าปัจจัยทางจิตวิทยา  ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการขาย ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัย
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยประเภทเกษตรกรรม และ
ปัจจัยทางด้านรายได้ต่อปีต่อครัวเรือนของเกษตรกร มี
อิทธิพลต่อการตัดสินซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกรใน
จังหวัดเลยบริษัทผู้ผลิตรถแทรกเตอร์และร้านตัวแทน
จ าหน่ายควรที่จะเน้นส่งเสริมปัจจัยทางจิตวิทยา  ปัจจัย
ทางสังคม ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย เพราะมีผลต่อ
อุปสงค์รถแทรกเตอร์ของเกษตรกรอย่างมาก  
3. ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์
ในกิจกรรมการเกษตรเพื่อการท านา ท าสวน และท าไร่ 
ของเกษตรกรในจังหวัดเลย เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2555 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ส าหรับ
เกษตรกรที่ซื้อรถแทรกเตอร์ จ านวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น
ชาวนา 2  ราย  ชาวสวน2 ราย  และชาวไร่ 2 ราย ได้ผล
สรุปดังนี ้
ตารางที3่.1 วิเคราะห์ผลก าไรก่อนซื้อ-หลังซื้อรถ
แทรกเตอร ์

ประเภท 

    
เกษตรกรรม 

พื้นท่ีท ำกำรเกษตร 

(ไร่) / ครัวเรือน 

ตน้ทุนกำรท ำเกษตรกรรม 

(บำท) /ปี /ครัวเรือน  

ก ำไรจำกกำรท ำเกษตร 

(บำท) /ปี /ครัวเรือน 

ก่อนซ้ือ หลงัซ้ือ ก่อนซ้ือ หลงัซ้ือ ก่อนซ้ือ หลงัซ้ือ 

ชำวไร่(1) 50 50 200,000 200,000 100,000 300,000 

ชำวไร่(2) 100 300 700,000 2,100,000 300,000 900,000 

ชำวนำ(1) 35 35 100,000 100,000 50,000 70,000 

ชำวนำ(2) 35 35 150,000 150,000 150,000 200,000 

ชำวสวน(1) 117 137 400,000 450,000 1,100,000 1,450,000 

ชำวสวน(2) 70 70 250,000 250,000 100,000 150,000 

จากตารางที่ 3.1 สามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้
ว่า การลงทุนและผลก าไรจากการท าเกษตรกรรมพบว่า 
เกษตรกรทุกคนมีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากเดิม และมีรายได้
เสริมจากการรับจ้างไถพรวนดิน เมื่อหักลบกับค่างวดรถ
แทรกเตอร์พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรยังมีเงินเหลือเก็บ 
และมีเงินลงทุนท าการเกษตรกรรมในฤดูกาลถัดไป  ผล
จากการซื้อรถแทรกเตอร์มีส่วนช่วยท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
เพราะผลผลิตของพืชขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การปลูก
ตามเวลาที่เหมาะสม  การเตรียมดิน สภาพดินก่อนปลูก 
และอื่นๆ อีกมากมาย  การมีรถแทรกเตอร์จะช่วยเสริม
ปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  เพราะไม่ต้องรอคิวจากการ
จ้างรถแทรกเตอร์นาน ซึ่ งอาจจะท าให้ เสียปัจจัยที่
เอื้ออ านวยต่อผลผลิต 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
การน าเสนอผลการวิจัย ปัจจัยก าหนดอุปสงค์รถแทรกเตอร์
เพื่อการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย  ผู้วิจัยน าเสนอ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้

1.  สภำพทั่วไปของเกษตรกรผู้ใช้รถแทรกเตอร์เพ่ือ
กำรเกษตรในจังหวัดเลย  จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่
สนใจซื้อรถแทรกเตอร์ กลุ่มที่ 1 จากเกษตรกรจ านวน 300 
คน ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์จ านวน 140 คน อายุโดยเฉลีย่ 
40.03 ปี เป็นเกษตรกรชาวนา 46 คน ชาวสวน 24 คน และ
ชาวไร่ 70 คน  มีขนาดพื้นท่ีท าการเกษตรเฉลี่ย 51.51 ไร่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ในกลุ่มนีม้ีความเห็นว่าปัจจัยด้านสังคมมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ ตัวแปรความเช่ือด้าน
ความคุ้มค่า มีผลต่อระดับการตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 4.53  
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า มีผลต่อ
ระดับการตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก การ
ส่งเสริมการขาย มีผลต่อระดับการตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 
4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผล
ต่อระดับต่อการตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับ
มากและกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
มีจ านวน 160 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 37.29 ปี  เป็นเกษตรกร
ชาวนา 48 คน ชาวสวน 61 คน และชาวไร่ 51 คน มีขนาด
พื้นท่ีท าการเกษตรเฉลี่ย 38.46 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่ใน
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กลุ่มนี้มีความเห็นว่าปัจจัยด้านสังคมไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถแทรกเตอร์  ความเช่ือด้านความคุ้มค่า มีผลต่อระดับ
การตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.61  อยู่ในระดับมาก  ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า มีผลต่อระดับการตัดสินใจ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด การส่งเสริมการขาย มีผล
ต่อระดับการตัดสินใจ เฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก 
และช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อระดับต่อการตัดสินใจ 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถแทรกเตอร์ เพ่ือ
กำรเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลยผลการวิเคราะห์
ปัจจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถแทรกเตอร์เพื่อ
การเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดเลย ด้วยสถิติ  Logistic 
Regression  โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ด้วยการประมาณภาวะ
ความน่าจะเป็นท่ีสูงสุด ผลจากการทดสอบความกลมกลืน
ของโมเดลด้วย Hosmer and Lemeshow Test  ได้ค่า 
Sig. เท่ากับ .81 แสดงว่าแบบแบบจ าลอง Logistic มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ ค่า Nagelkerke R 
Square เท่ากับ .861 หมายความว่า สมการพยากรณ์มี
อ านาจในการพยากรณ์สูงถึงร้อยละ  86.1%  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร คือ ปัจจัยทางสังคม
,ประเภทเกษตรกรรม,   ผลตอบแทนต่อปี,  ความเช่ือใน
ความคุ้มค่า,  ด้านผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า,  ช่องทางการจัด
จ าหน่ายและการส่งเสริมการขายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวแปรประเภทเกษตรกรรม(TYPE) พบว่า อุปสงค์รถ
แทรกเตอร์ของชาวไรม่ากที่สดุ รองลงมาคือชาวนา และ
สุดท้ายคือชาวสวน  
ตัวแปรผลตอบแทนต่อปี (CPST)มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย (β )เท่ากับ .000และค่า Exp (β ) มีค่าเท่ากับ 
1 .000  ซึ่ งพบนัยส าคัญทางสถิ ติ  หมายความว่ า  
ผลตอบแทนต่อปี (CPST)ของชาวเกษตรกรมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ แต่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่า
จ านวนผลตอบแทนต่อปี (CPST)มากหรือน้อยเพียงใดถึง

จะท าให้เกษตรกรตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ เพราะมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (β )เท่ากับศูนย์    
ตัวแปรปัจจัยทางสังคม (SOCIAL)  ค่า Exp(β ) เท่ากับ 
12.855 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β )เท่ากับ 
2.554 ซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก   
ตัวแปรความเช่ือด้านความคุ้มค่า (PSY) ค่า Exp (β ) 
เท่ากับ 129.318 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β )
เท่ากับ 4.862 ซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก  
ตัวแปรผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า (PRODUCT)ค่า Exp (β ) 
เท่ากับ .085 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β )
เท่ากับ -2.461 ซึ่งมีอิทธิพลในทางลบ  
ตัวแปรการส่งเสริมการขาย (PROMO)ค่า Exp(β ) 
เท่ากับ 7.402 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β )
เท่ากับ 2.002  ซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก  
และตัวแปรช่องทางการจัดจ าหน่าย (PLACE)Exp (β ) มี
ค่าเท่ากับ .204 และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ( β )
เท่ากับ -1.590 ซึ่งมีอิทธิพลในทางลบ  ส่วนตัวแปรราคา
รถแทรกเตอร์  อายุ และขนาดพื้นท่ีเกษตรกรรม ไม่พบ
นัยส าคัญหรื อ ไม่มี อิทธิพลต่ อการตั ดสินใจซื้ อรถ
แทรกเตอร์ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเพศ ที่พบว่ามีปัญหา
เมื่อน าเข้าสู่แบบจ าลองโลจิทสาเหตุมาจากสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างของเพศชาย และเพศหญิงต่างกันมากเกินไปจึง
ได้ตัดตัวแปรเพศออกจากแบบจ าลองโลจิท 
3.กรณีกำรลงทุนซื้อรถแทรกเตอร์ในกิจกรรมกำรเกษตร
เพ่ือกำรท ำนำ  ท ำสวน และท ำไร่ ของเกษตรกรใน
จังหวัดเลย เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน โดย
กำรวิเครำะห์ต้นทุนและผลิตผลในปีกำรเพำะปลูก พ.ศ. 
2555 ผลการวิ เคราะห์กรณีศึกษาการลงทุนซื้ อรถ
แทรกเตอร์ในกิจกรรมการเกษตรเพื่อการท านา ท าสวน 
และท าไร่ ของเกษตรกรในจังหวัดเลย เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุนโดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลิตผลในปี
การเพาะปลูก พ.ศ. 2555 ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ชาวนา 2 คน ชาวสวน 2 คน และชาวไร่ 2 คน จากการ
วิเคราะห์ผลก าไรก่อนและหลังซื้อรถแทรกเตอร์ของ
เกษตรกรพบว่า หลังจากซื้อรถแทรกเตอร์ เกษตรกรมี
ผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรสูงกว่าก่อนซื้อรถ
แทรกเตอร์  
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 
1.การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์
ของเกษตรกรจังหวัดเลย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร คือ ปัจจัย
ทางสังคม (SOCIAL), ประเภทเกษตรกรรม (TYPE),   
ผลตอบแทนต่อปี(CPST), ความเช่ือในความคุ้มค่า(PSY),  
ด้านผลิตภัณฑ์หรอืตัวสินค้า(PRODUCT), ช่องทางการจัด
จ าหน่าย(PLACE) และการส่งเสริมการขาย (PROMO) 
สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ( Stimulus 
and Response Theory )ของ Kotler, Philip. (1997) 
ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
เช่น (1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามหรือสะดวก
ต่อการใช้งานจะช่วยกระตุ้นความต้องการ (2) การจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่
ผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นการซื้อ (3) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดการโฆษณาสม่ าเสมอ การใช้ความ
พยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่ง
กระตุ้นความต้องการซื้อ (4)ปัจจัยด้านสังคมเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อโดยลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัวบทบาทและสถานะของผู้ซื้อ (5) ปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา  หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ได้รับ
อิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา  ซึ่งประกอบด้วย  
การจูงใน  การับรู้  ความเช่ือหรือทัศนคติ  โดยแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการทางจิตวิทยาต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค สอดคล้องกับการวิจัยของ 
ไพรินทร์ มูฮ าหมัด (2552)  พบว่าปัจจัยการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และสอดคล้องกับการวิจัยของ 
อรวิมล พานิชสมบัติ (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถแทรกเตอร์คูโบต้าของ
เกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์กรณีศึกษา : บริษัทอุตรดิตถ์
ยนตรกิจจ ากัดพบว่าช่องทางการจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
ส่วน อายุ รายได้ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
แทรกเตอร์ ส่วนราคารถแทรกเตอร์  อายุ และขนาดพื้นท่ี

เกษตรกรรม ไม่ มี อิทธิพลต่ อการตั ดสิน ใจซื้ อรถ
แทรกเตอร์ ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของ ฉัตรชัย น้า
ประทานสุข (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร ในจังหวัดล าพูน พบว่า 
อายุของเกษตรกรและขนาดของพื้นที่เพาะปลูก มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์  สาเหตุของผลการวิจัยที่
ขัดแย้งกันเป็นเพราะว่า บริบทของเกษตรจังหวัดเลย 
และจังหวัดล าพูนแตกต่างกัน ในจังหวัดเลยขนาดพื้นที่
เพาะปลูก กับอายุเกษตรกรไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
แทรกเตอร์ เพราะเกษตรกรจังหวัดเลยเห็นว่าการซื้อรถ
แทรกเตอร์นอกจากน ามาใช้งานในพื้นที่เพาะปลูกของ
ตนเอง แล้วยังสามารถน าไปไถรับจ้างหารายได้เสริม
ให้กับครอบครัว ดังนั้นขนาดพื้นที่ เพาะปลูกจึ งไม่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ และในส่วน
ของอายุเกษตรกรพบว่าข้อมูลมีความแปรปรวนสูง ไม่
สามารถระบุ ได้ ชัดเจนว่าคนที่อายุ เท่าใดจะซื้อรถ
แทรกเตอร์  เมื่อไม่มีความชัดเจนจึงไม่พบว่าอายุมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ 
2.การศึกษาการลงทุนซื้ อรถแทรกเตอร์ ในกิจกรรม
การเกษตรเพื่อการท านา ท าสวน และท าไร่ ของเกษตรกร
ในจังหวัดเลย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่า 
หลังจากซื้อรถแทรกเตอร์  พบว่าเกษตรกรชาวนา มี
ผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรสูงกว่าก่อนซื้อรถ
แทรกเตอร์ เนื่องจากการมีรถแทรกเตอร์ส่วนตัวนอกจากจะ
ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไถเตรียมดินแล้ว ยังสามารถ
เตรียมหน้าดินได้ทันการเพาะปลูกเพราะไม่ต้องรอนานซึ่ง
ท าให้เสียผลประโยชน์ในเรื่องของความชุ่มช้ืนของดิน 
เพราะถ้าปล่อยนานดินอาจจะแห้งก่อนท าให้มีผลกระทบตอ่
ผลผลิต นอกจากนี้ยังสามารถน าไปไถรับจ้างหารายได้เสริม
ให้กับครอบครัว สอดคล้องกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด ( 2554) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรถ
แทรกเตอร์ ไว้ว่ารถแทรกเตอร์เป็นเครื่องมือทุ่นแรงท างาน
ได้รวดเร็วท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
แรงงานคนและสามารถท างานได้ทันต่อช่วงเวลาการ
เพาะปลูกที่เหมาะสมเกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
ได้มากขึ้นเนื่องจากเครื่องมือทุ่นแรงสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานคนและช่วงเวลาที่มีอยู่จ ากัดอันจะ
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เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและยังช่วยให้
เกษตรกรสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆของการ
เพาะปลูกได้อย่างประณีต เช่น ก าจัดวัชพืชได้อย่างสะดวก 
ปลูก เก็บเกี่ยวและนวดหรือกะเทาะได้ทันฤดูกาล ท าให้
ผลิตผลต่อไร่สูงขึ้นในส่วนของชาวสวน พบว่า ผลผลิตทาง
การเกษตรสูงกว่าก่อนซื้อรถแทรกเตอร์ นอกจากนี้ยัง
สามารถน าไปรับจ้างหารายได้เสริม ท าเกษตรกรรมได้เร็ว
ขึ้น ประหยัดเวลา และแรงงาน และทันต่อระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยว  และในส่วนของชาวไร่พบว่า มีผลตอบแทนจาก
ผลผลิตทางการเกษตรสูงกว่าก่อนซื้อรถแทรกเตอร์
เหมือนกับชาวนา และชาวสวน และยังประหยัดเวลา 
ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่ าใช้จ่ายในการจ้ างรถ
แทรกเตอร์ และยังสามารถน าไปหารายได้เสริมได้อีกด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ชูเกียรติ จิตรภาษ์นันท์ 
(2544) ที่ศึกษาปัจจัยการตลาด และพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถไถเดินตามของเกษตรกรในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีพบว่า ภายหลังการใช้งานรถไถเดินตาม ปริมาณ
ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น คุณภาพของดินเพื่อการเกษตรดี
ขึ้น เกษตรกรมีเวลารับจ้างหารายได้เสริมมากขึ้น 
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อรรฆย์คณา แย้มนวล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาให้ค าแนะน าและ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา 
นับตั้งแต่เริมต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัย
รู้ สึ กซาบซึ้ ง ในความกรุณาของท่ าน เป็นอย่ า งยิ่ ง
ขอขอบคุณ บริษัทร่วมใจมอเตอร์เซลล์ จ ากัด  ผู้แทน
จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ในจังหวัดเลย  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เกษตรชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ในจังหวัดเลย  ที่ได้ให้
ความอนุ เคราะห์ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  และ
ขอขอบพระคุณเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่
เสียสละเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกราบขอบพระคุณ
บิดา นายวิศาล พิลาฤทธิ์ และมารดา นางมงคล พิลา
ฤทธิ์ ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้เป็น
อย่างดี  เพื่อนนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และให้ก าลังใจมาโดยตลอดจนท าให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ส าเร็จได้ด้วยดีจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ณ 
โอกาสนี้ 
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การจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด 

Managing Agricultural Products Alternative Market: Case study of Producers and Consumers 
at Thai Green Market Suan Nguen Mee Ma Company Limited 

 

ทัศนีย์  ชุมศรี (Tatsanee Chumsri)* สาวิตรี รังสิภัทร์ (Savitree Rangsipaht)** 
พิชัย ทองดีเลิศ (Pichai Tongdeelert)*** 

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล (2) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดสีเขียว   
(3) ความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร (4) การจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร และ (5) ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ผลิต จ านวน 17 คน และผู้บริโภคจ านวน 106 คน ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวน
เงินมีมา จ ากัด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตและผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ผลิตมีอายุเฉลี่ย 
48.88 ปี ผู้บริโภคมีอายุเฉลี่ย 35.85 ปี ผู้ผลิตมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ในขณะที่ผู้บริโภคมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยของผู้ผลิต 53,941.18 บาท รายได้ของผู้บริโภค 74,641.51 บาท ความรู้เกี่ยวกับ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก การจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรในด้านสินค้า ด้าน
ราคา ด้านการกระจายสินค้า และด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้ผลิตอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ของผู้บริโภคอยู่ในระดับปาน
กลาง 

 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study: (1) personal factors, (2) exposure to green markets, 
(3) knowledge regarding Agricultural Products Alternative Market, (4) managing Agricultural Products 
Alternative Market, and (5) problems and suggestions. Population parameters were producers and 
consumers at Thai Green Market Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd. Data were collected by using the interview 
schedule. Results of this research revealed that most producers and consumers were female, the average age 
of producers was 48.88 years old and consumers’ age was 35.85 years old. The educational level of 
producers was below bachelor degree whereas consumers attained bachelor degree or below. The 
average income of producers was 53,941.41 Baht/month while consumers earned 74,641.51 Baht/month. 
Both producers and consumers had overall knowledge on Agricultural Products Alternative Market on the 
average at the high level. Managing Agricultural Products Alternative Market of product, price, place, and 
promotion of producers was on the average at the high level whereas managing of consumers on the 
average was at the moderate level. 
 

ค าส าคญั: การจดัการตลาดทางเลอืก ตลาดสินค้าเกษตร สวนเงินมมีา 
Key Words: Managing Market Alternative Market, Agricultural Products Market, Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd. 
*นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บทน ำ 

 จากกระแสของผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ไทย ให้ความส าคัญมากขึ้นกับการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาหารการกิน กระแสของอาหาร
ปลอดภัย  ปลอดสาร เคมี  อาหารจากวิถีธรรมชาติ  เริ่ม
เป็นที่ได้รับความนิยมและสนับสนุนมากขึ้น  อย่างยิ่งใน
กลุ่มของผู้รักสุขภาพ  ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยและผู้สูง
วัย (สิริวัชร์  สวนสวัสดิ์, 2556) ท าให้ตลาดของอาหาร
ปลอดสารในห้างสรรพสินค้า ร้านสุขภาพบางแห่ง หรือ
ตลาดสดทั่วไป เราจะพบผัก ที่ติดป้ายหรือบนบรรจุภัณฑ์
ที่ก ากับไว้ว่า ปลอดสาร พิษ  อนามัย  หรือออร์แกนิก 

ทั้งนี้ราคาของพืชผักจ าพวกปลอดสารพิษจะ
แพงกว่าพืชผักปกติ 3-5 เท่า จากราคาผักที่ค่อนข้างสูง 
ท าให้ผู้บริโภคจ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้ (วรรณา 
ประยุกต์วงศ์, 2546) จึงมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดที่
ต้องการจัดตั้งโครงการเพื่อตอบแทนสังคม โดยการเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถ
เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น ซื้อขายในราคาที่สมเหตุสมผลและเป็น
กลาง 

ตลาดสีเขียว ในนามของ Thai Green Market 
ได้ก่อตั้งมา 8 ปี โดยบริษัทสวนเงินมีมา ได้ริเริ่มและ
บริหารงานเครือข่ายตลาดสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง ร่ ว ม กั บ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต  เ ก ษต ร ก ร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ
เช่ือมโยงให้เกิดช่องทางตลาดทางเลือกท่ี เป็นมิตรกับ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางสังคมในรูป
กิจการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียว ซึ่ง
กระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งที่เป็น
ตลาดนัดสีเขียวประจ าทุกสัปดาห์และตลาดสีเขียวสัญจร 
มีการน าผลผลิตพืชผักไร้สารพิษสู่ครัวโรงพยาบาลและ
โรงเรียน มีระบบสมาชิกผักกล่องส่งตามบ้านหรือที่ท างาน 
รวมทั้งมีการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนคนสานใจไร้สารพิษเพื่อ
ท าหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้การรับและกระจายผลผลิต
อินทรีย์ชุมชน (ณัฏฐ์วิเศษ พึ่งละออ, 2556) 

 จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า เครือข่ายตลาดสี
เขียว สวนเงินมีมา จ ากัด ประสบกับปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1) 
ปัญหาด้านสินค้า คือ คุณภาพของผลผลิตไม่สม่ าเสมอ 
ผลผลิตไม่มีความแน่นอนในแต่ละฤดูกาล บางช่วงผลผลิต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 2) ปัญหาการ
ส่งเสริมการตลาดทางเลือก เพราะมีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสินค้าเกษตรแก่ผู้บริโภคน้อย ท า
ให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจการบริโภคพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล
ตลอดจนพืชผักผลไม้ของแต่ละท้องถิ่น 3) เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการเปลี่ยนระบบการผลิตและรายได้ลดลง
ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนระบบการผลิต และปัญหา
อื่นๆ ทั้งที่ เกิดจากตัวเกษตรกรเอง องค์กรที่ให้การ
สนับสนุน และสมาชิกผู้บริโภค 

 ดังนั้นผู้ วิจัยจึ ง เล็ ง เห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาเกี่ยวกับ “การจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตร: กรณีศึกษาผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสี
เขียว สวนเงินมีมา จ ากัด” เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรที่ท าการผลิตและการตลาดทางเลือก องค์กร
พัฒนาเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการน าผล
จากงานวิจัยการจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเกษตร
ทางเลือกต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล การ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดสีเขียว และความรู้เกี่ยวกับ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร ของผู้ผลิตและผู้บริโภคของ
เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด 

2. เพื่อศึกษาการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว สวน
เงินมีมา จ ากัด 

3. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน 
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4. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด จ าแนกตามการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับตลาดสีเขียวท่ีแตกต่างกัน 

5. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับตลาด
ทางเลือกสินค้าเกษตรที่แตกต่างกัน 

6. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ผลิต
และผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด 

วิธีกำรวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ผลิต 17 
คน และผู้บริโภค 106 คน ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย
ตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด เครื่องมือที่ใช้คือ แบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ (1)ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล (2)การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดสีเขียว 
(3)ความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร (4)การ
จัดการตลาดทางเลือกสินค้า เกษตร (5)ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร ทดสอบ
เครื่องมือโดยหาความเที่ยง (Validity) เพื่อตรวจสอบ
เนื้อหา ความเหมาะสม ความชัดเจนของค าถามและน ามา
ปรับปรุงแก้ไข และหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการ
น าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับประชาชนที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยใช้วิธี 
Cronbach’s Alpha Coefficient (สุรินทร์ นิยมางกูร, 
2553) ได้ค่าความเช่ือมั่นแบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรเท่ากับ 0.767 และค่าความ
เช่ือมั่นเกี่ยวกับการจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร
เท่ากับ 0.964 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ 
( Frequency) ค่ า ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage) ค่ า เ ฉ ลี่ ย
(Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่ า สู ง สุ ด ( Maximum)  แ ล ะ ค่ า ต่ า สุ ด 
(Minimum) 

ผลกำรวิจัย 

 1. ปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล กำรเปิดรับ
ข่ำวสำร และควำมรู้เกี่ ยวกับตลำดทำงเลือกสินค้ำ
เกษตรของผู้ผลิต 

    1.1 ปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล พบว่า ผู้ผลิต
ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด ร้อยละ 64.7 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 48.88 ปี 
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 58.8 มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 4 คนมีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 53,941.18 บาท มีพื้นที่ท า
การเกษตรเฉลี่ย 5.17 ไร่ และมีประสบการณ์การได้รับ
อันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 
70.6 

    1.2 กำรเปิดรับข่ำวสำร พบว่า ผู้ผลิตที่เป็น
สมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา มีการ
เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อมวลชนจากวารสารวิชาการ 
ร้อยละ 76.5 เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อบุคคลจาก
เจ้าหน้าที่/นักวิชาการเกษตร ร้อยละ 64.7 และประเภท
สื่อกิจกรรมจากการฝึกอบรม ร้อยละ 82.4 

    1.3 ควำมรู้เกี่ยวกับตลำดทำงเลือกสินค้ำ
เกษตร พบว่า ผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสี
เขียว สวนเงินมีมา จ ากัด มีความรู้ในระดับมาก (ร้อยละ 
100) 

2. กำรจัดกำรตลำดทำงเลือกสินค้ำเกษตร 
พบว่า ผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวน
เงินมีมา จ ากัด มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการ
จัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร ในด้านสินค้า ด้าน
ราคา และด้านการกระจายตัวสินค้า ในระดับมาก และมี
ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดการตลาด
ทางเลือกสินค้าเกษตรในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ
พบว่า ด้านราคา ในเรื่องของวิธีการช าระสินค้า และ
ระยะเวลาของการจ่ายเงิน ผู้ผลิตมีความคิดเห็นในระดับ
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ปานกลาง ด้านกระจายตัวสินค้า ในเรื่องการเก็บรักษา 
และการบริหารสินค้าคงเหลือ ผู้ผลิตมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง 

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
และระดับความเหมาะสมในแต่ละด้านของการจัดการ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรของผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของ
เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด 

           (N = 17) 
กำรจัดกำรตลำด
ทำงเลือกสินค้ำ

เกษตร 
    

สรุประดบัควำม
เหมำะสม 

ด้านสินค้า 
ด้านราคา 
ด้านการกระจาย 
ด้านการส่งเสริม 

19.71 
18.71 
18.35 
16.76 

1.21 
1.86 
1.73 
2.46 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 73.53 6.20 มำก 

 

3. ปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล กำรเปิดรับ
ข่ำวสำร และควำมรู้เกี่ยวกับตลำดทำงเลือกสินค้ำ
เกษตรของผู้บริโภค 

    3.1 ปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมี
มา จ ากัด ร้อยละ 63.2 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 
36 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่าร้อยละ 74.5 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 49.1 มีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ 3 คนมีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 74,641.51 บาท และไม่เคยได้มี
ประสบการณ์การได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 83.0 

    3.2 กำรเปิดรับข่ำวสำร พบว่า ผู้บริโภคที่
เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา มีการ
เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อมวลชนจากอินเทอร์เน็ต ร้อย
ละ 44.3 เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อบุคคลจากสมาชิกใน
ครัวเรือน ร้อยละ 43.4 และประเภทสื่อกิจกรรมจากการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 65.1 

    3.3 ควำมรู้เกี่ยวกับตลำดทำงเลือกสินค้ำ
เกษตร พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสี
เขียว สวนเงินมีมา จ ากัด มีความรู้ในระดับมาก (ร้อยละ 
98.1) 

4. กำรจัดกำรตลำดทำงเลือกสินค้ำเกษตร 
พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
การจัดการตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร ในด้านสินค้า ด้าน
ราคา ด้านการกระจายตัวสินค้า และด้านการส่ งเสริม
การตลาด ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลางหมดทุกข้อ 

ตำรำงที่ 2  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
และระดับความเหมาะสมในแต่ละด้านของการจัดการ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของ
เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด 

        (N= 106) 
กำรจัดกำรตลำด
ทำงเลือกสินค้ำ

เกษตร 
    

สรุประดบัควำม
เหมำะสม 

ด้านสินค้า 
ด้านราคา 
ด้านการกระจาย 
ด้านการส่งเสริม 

17.62 
17.13 
16.68 
16.68 

3.12 
3.20 
2.29 
3.13 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยรวม 68.11 11.63 ปานกลาง 
 

5. เปรียบเทียบกำรจัดกำรตลำดทำงเลือก
สินค้ำเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ำยตลำดสี
เขียว สวนเงินมีมำ จ ำกัด จ ำแนกตำมปัจจัยพ้ืนฐำน
ส่วนบุคคล กำรเปิดรับข่ำวสำร และควำมรู้เกี่ยวกับ
ตลำดทำงเลือกสินค้ำเกษตร พบว่า ในส่วนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส่วนบุคคลของผู้ผลิต แบ่งตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ พื้นที่ท าการเกษตร 
ประสบการณ์การได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกัน
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ก าจัดศัตรูพืช พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางในทุกช่วงของการแบ่ง ยกเว้น ช่วงอายุ 
44-51 ปี มีความคิดเห็นในระดับมาก ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้ผลิตที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ปัจจัยพื้นฐาน 
ส่วนบุคคล 

ระดับความเหมาะสม 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
0 
0 

 
66.7 
63.6 

 
33.3 
36.4 

 
100.0 
100.0 

อายุ 
   38-43 ป ี
   44-51 ป ี
   52-62 ป ี

 
0 
0 
0 

 
66.7 
20.0 
100.0 

 
33.3 
80.0 

0 

 
100.0 
100.0 
100.0 

ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี/สูงกว่า 

 
0 
0 

 
60.0 
71.4 

 
40.0 
28.6 

 
100.0 
100.0 

จ านวนสมาชิก 
  2-3 คน 
  4 คน 
  5-6 คน 

 
0 
0 
0 

 
60.0 
62.5 
75.0 

 
40.0 
37.5 
25.0 

 
100.0 
100.0 
100.0 

รายได้ 
  20,000-37,000  
  37,001-60,000  
  60,001-100,000  

 
0 
0 
0 

 
66.7 
60.0 
66.7 

 
33.3 
40.0 
33.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 

พื้นที่ท าการเกษตร 
  3-4 ไร่ 
  5 ไร ่
  6-12 ไร่ 

 
0 
0 
0 

 
66.7 
60.0 
66.7 

 
33.3 
40.0 
33.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 

ประสบการณ์ได้รับอันตราย   
   เคยได้รับ 
   ไม่เคยได้รับ 

 
0 
0 

 
75.0 
40.0 

 
25.0 
60.0 

 
100.0 
100.0 

 

เปรียบเทียบตามการเปิดรับข่าวสารของผู้ผลิต 
พบว่า ผู้ผลิตที่เปิดรับประเภทสื่อมวลชน จากโทรทัศน์ 
และอินเทอร์เน็ต  มีความคิดเห็นในระดับมาก และจาก
วารสารวิชาการ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ประเภทสื่อบุคคลจาก ญาติพี่น้อง มีความคิดเห็นในระดับ
มาก ในขณะที่รับจาก โทรทัศน์ และจากเจ้าหน้าที่/
นักวิชาการเกษตร มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ประเภทสื่อกิจกรรมจากการฝึกอบรม และจากการศึกษา
ดูงาน มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้ผลิตที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามการเปิดรับข่าวสาร 

การเปิดรับข่าวสาร 
ระดับความเหมาะสม 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

สื่อมวลชน 
  โทรทัศน ์
  วารสารวิชาการ 
  อินเทอร์เน็ต 

 
0 
0 
0 

 
0 

76.9 
33.3 

 
100.0 
23.1 
66.7 

 
100.0 
100.0 
100.0 

สื่อบุคคล 
  สมาชิกในครัวเรือน 
  ญาติพี่น้อง 
  เพื่อนบ้าน 
  ผู้น าชุมชน 
  เจ้าหน้าที่/นักวิชาการ
เกษตร 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
100.0 

0 
50.0 
50.0 
72.7 

 
0 

100.0 
50.0 
50.0 
27.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

สื่อกิจกรรม 
  การฝึกอบรม 
  การศึกษาดูงาน 

 
0 
0 

 
57.1 
100.0 

 
42.9 

0 

 
100.0 
100.0 

 

เปรียบเทียบตามความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรของผู้ผลิต พบว่า ผู้ผลิตที่มีความรู้มาก มี
ความคิดเห็นปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้ผลิตที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตร 

ความรู้ 
ระดับความเหมาะสม 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 

0 
0 
0 

0 
0 

64.7 

0 
0 

35.3 

0 
0 

100.0 
 

เปรียบเทียบตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค แบ่งตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน รายได้ อาชีพ ประสบการณ์การได้รับ
อันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นในระดับปานกลางของ

N=17 

N=17 

N=17 
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ทุกช่วงการแบ่ง ยกเว้น ช่วงอายุ 23-30 ปี ช่วงรายได้ 
20,000-50,000 บาท และ อาชีพรับราชการและพนักงาน
บ ริ ษั ท เ อ ก ช น  จ ะ มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                     
ดังรายละเอียดตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 

ปัจจัยพื้นฐาน 
ส่วนบุคคล 

ระดับความเหมาะสม 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
 10.3 
 6.0 

 
 61.5 
 44.8 

 
 28.2 

 49.3 

  
100.0 
100.0 

อายุ 
  23-30 ป ี
  31-37 ป ี
  38-66 ป ี

 
8.3 
 5.7 
 8.6 

 
 44.4 
 51.4 
 57.1 

 
 47.2 
 42.9 
 34.3 

 
100.0 
100.0  
100.0 

ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 
  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 7.6 
 7.4 

 
 49.4 
 55.6 

 
 43.0 
 37.0 

 
100.0 
100.0 

จ านวน 
  1-2 คน 
  3 คน 
  4 คนหรือมากกว่า 

 
 11.9 
 2.6 
 8.0 

 
 45.2 
 48.7 
 64.0 

 
 42.9 
 48.7 
 28.0 

 
100.0 
100.0 
100.0 

รายได้ 
  20,000-50,000 บาท 
  50,001-80,000 บาท 
  80,001-200,000 บาท 

 
 8.1 
 8.1 
 6.2 

 
 43.2 
 48.7 
 62.5 

 
 48.7 
 43.2 
 31.3 

 
100.0 
100.0 
100.0 

อาชีพ 
  นักเรียน/นักศึกษา 
  ธุรกิจส่วนตัว 
  รับราชการ 
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  พนักงานบริษัทเอกชน 
 

 
 11.8 
 14.3 
 14.3 

0 
 3.8 

 
 47.0 
 61.9 
 28.6 
 77.8 
 46.2 

 
 14.2 
 23.8 
 57.1 
 22.2 
 50.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

ประสบการณ์ได้รับอันตราย   
   เคยได้รับ 
   ไม่เคยได้รับ 

 
 11.1 
 6.8 

 
 50.0 
 51.2 

 
 38.9 
 42.0 

 
100.0 
100.0 

 

เปรียบเทียบตามการเปิดรับข่าวสารของ
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่  พบว่า ประเภทสื่ อมวลชนจาก 
หนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการ นิตยสาร มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง ประเภทสื่อบุคคล จากสมาชิกใน
ครัวเรือนและญาติพี่น้องมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

ส่วนเพื่อนบ้านมีความคิดเห็นในระดับมาก สื่อกิจกรรม 
จากการประชุมและฝึกอบรมมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง แต่จากการศึกษาดูงานมีความคิดเห็นในระดับมาก 
ดังรายละเอียดตารางที่ 7 

ตำรำงที่ 7 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้บริโภคที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามการเปิดรับข่าวสาร 

การเปิดรับข่าวสาร 
ระดับความเหมาะสม 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

สื่อมวลชน 
  โทรทัศน ์
  หนังสือพิมพ์ 
  วารสารวิชาการ 
  นิตยสาร 
  อินเทอร์เน็ต 

 
0 
0 
0 

10.5 
10.6 

 
 50.0 
 100.0 
 58.3 
47.4 
44.7 

 
 50.0 

0 
 38.9 
42.1 
44.7 

 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

สื่อบุคคล 
  สมาชิกในครัวเรือน 
  ญาติพี่น้อง 
  เพื่อนบ้าน 
  เจ้าหน้าที่/นักวิชาการ
เกษตร 

 
 10.9 
 4.0 
 12.5 
 3.8 

 
 54.3 
 52.0 
 37.5 
 48.1 

 
 34.8 
 44.0 
 50.0 
 48.1 

  
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

สื่อกิจกรรม 
  การประชุม 
  การฝึกอบรม 
  การศึกษาดูงาน 

 
 4.8 
 7.2 
 12.5 

 
 52.4 
 55.1 
 31.3 

 
 42.9 
 37.7 
 56.2 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 

เปรียบเทียบตามความรู้ของผู้บริโภค พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีความรู้มากส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 

ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตรของผู้ผลิตที่เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา 
จ ากัด จ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตร 

ความรู้ 
ระดับความเหมาะสม 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 

0 
0 

 7.7 

0 
50.0 
 51.0 

0 
50.0 
 41.3 

0 
100.0 
100.0 

 

N=106 
N=106 

N=106 
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6. ปัญหำและข้อเสนอแนะ ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตร สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ด้านสินค้า คุณภาพ
ของผักลดลงในระหว่างการขนส่ง กล่าวคือ ผักบางชนิด
เช่น คะน้า มีการเปลี่ยนสภาพ ตอนจัดลงตะกร้ามีสีเขียว 
แต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลายเป็นสีเหลือง (2)ด้านราคา
เนื่องจากเป็นผลผลิตเฉพาะฤดูกาล ท าให้บางช่วงเช่น ฤดู
ร้อนและฤดูฝน จะมีโรคและแมลงมารบกวนท าให้ผลผลิต
ลดลง ผักในตะกร้าก็ลงลด ท าให้รู้สึกว่าราคาแพงเกินไป 
(3) ด้านการกระจายสินค้า ความเสียหายของผักบางชนิด
ที่เกิดจากการขนส่ง เพราะตะกร้าจะจัดแล้วไปส่งใน
วันรุ่งขึ้น (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ในการเยี่ยมชม
แปลงการผลิต ส่วนใหญ่จะจัดในวันธรรมดา ท าให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถไปร่วมได้ 

ผู้ ผ ลิ ตและผู้ บริ โ ภค ได้ ให้ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการตลาดทางเลอืกสินค้าเกษตร 
สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) ด้านสินค้า ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงภาชนะบรรจุที่เป็นตะกร้าไม้ไผ่ เพราะบางตะกร้า
ช ารุด ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต (2) ด้านราคา 
มีการเพิ่ม-ลด ปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับราคาตาม
ความเหมาะสม (3) ด้านการกระจายตัวสินค้า ต้องการให้
จัดตะกร้าผักแล้วส่งภายในวันนั้นเลย เพือ่ไม่ให้ผักเสียหาย 
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องการให้มีการจัดการ
เยี่ยมชมแปลงผักบ่อยๆ เพื่อผู้บริโภคจะได้มีส่วนร่วมใน
การผลิต การแนะน าการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน 

อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

 1. ผู้ผลิตที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด ส่วนมาเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 
48.88 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคนถึงวัยผู้สูงอายุ ไม่
ค่อยมีคนหนุ่มสาว มีระดับการศึกษาต่ าว่าปริญญาตรี  มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีรายได้ต่อเดือน

เฉลี่ย 53,941.18 บาท มีพ้ืนท่ีท าการเกษตรเฉลี่ย 5.17 ไร่ 
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ เคยได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นเหตุผลในการปรับเปลี่ยนมา
ผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษ หรือแบบออร์แกนิค ผู้ผลิต
ส่วนใหญ่รับข่าวสารเกี่ยวกับตลาดสีเขียวจากสื่อประเภท
สื่อมวลชนจากวารสารวิชาการ จากสื่อประเภทสื่อบุคคล
จากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการเกษตร จากสื่อประเภทกิจกรรม
จากการฝึกอบรม สอดคล้องกับ นางสาวสมนิตย์ เหล็กอุ่น
วงษ์ (2549) ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่/นักวิชาการเกษตรมี
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อในการเผยแพร่ข้อมูลและ
ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ในด้านความรู้ผู้ผลิตมีความรู้ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของธงชัย สันติวงษ์ 
(2546)  ที่กล่าวว่า  ความรู้ความเข้าใจ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือได้ทดลองท า สิ่ง
ไหนท่ีถนัดที่ช านาญ ก็จะรู้ในสิ่งนั้นมาก 

2. ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของเครือค่ายตลาดสี
เขียว สวนเงินมีมา จ ากัด ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 35.85 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ ในวัยท างาน มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน เนื่องจากไม่มีเวลาจับจ่ายซื้อของเป็นเหตุผล
ที่ท าให้เลือกรับตะกร้าปันผัก มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 
คน มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 74,641.51 บาท และส่วนใหญ่
ไม่เคยมีประสบการณก์ารได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ผู้ผลิตรับข่าวสารจากสื่อประเภท
สื่อมวลชนจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสะดวกเข้าถึงได้ง่าย
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ประเภทสื่อบุคคลจากสมาชิกใน
ครัวเรือน และประเภทสื่อกิจกรรมจากการฝึกอบรม  ใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรพบว่า 
ผู้บริโภคมีความรู้ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ Schramm (1954) ที่กล่าวว่า ข่าวสารเข้าถึงระดับ
ความสนใจของผู้รับสารเพื่อสนองความต้องการท าให้เกิด
ประประสิทธิภาพมากขึ้นก่อให้เกิดความรู้ในด้านที่สนใจ  
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3. ด้านความเหมาะสมของการจัดการตลาด
ทางเลือกสินค้าเกษตร พบว่าผู้ผลิตมีความคิดเห็นในด้าน
สินค้า ด้านราคา และด้านกระจายตัวสินค้าในระดับมาก 
ในขณะท่ีด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนผู้บริโภคมีความคิดเห็นว่า ด้านสินค้า ด้านราคา ด้าน
กระจายตัวสินค้า และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ด้านราคา ในส่วนของการช าระเงิน และระยะเวลา
การจ่ายเงิน ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความคิดเห็นตรงกันว่า
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้บริโภคต้องช าระเงิน
ล่วงหน้า 3 เดือนให้แก่ทางเครือข่ายตลาดสีเขียว ซึ่งเป็น
มูลค่าที่มากพอสมควร ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตจะยังไม่ได้
รับเงินก้อนนี้จนกว่าจะส่งผักให้แก่ผู้บริโภค ในด้านของ
การกระจายตัวสินค้า ในส่วนของการเก็บรักษาและการ
บริหารสินค้าคงเหลือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ผลิตจะส่งผักให้กับทาง
เครือข่ายตลาดสีเขียวในตอนเช้า ผู้ด าเนินการจะจัดผัก
แล้วส่งให้ผู้บริโภคในเช้าวันรุ่งขึ้น ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ผัก-ผลไม้ก่อนจะถึงมือผู้บริโภค 

4. การเปรียบเทียบการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรของผู้ผลิตและผู้บริโภคเครือข่ายตลาดสีเขียว 
สวนเงินมีมา จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
การเปิดรับข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตร พบว่าส่วนใหญ่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตรในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ในมุมมองของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความคิดเห็นตรงกันว่า ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการ

จัดการเยี่ยมชมเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อที่ผู้บริโภค
จะได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ควรมีการจัดตั้งตลาด
ขายตรงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พูดคุย
สอบถามกันโดยตรง 

1.2 ในด้านการกระจายตัวสินค้า ทางเครือข่าย
ตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด ควรมีการจัดการด้านการ
ขนส่งควบคุมคุณภาพของการขนส่ง และความรวดเร็วใน
การขนส่งให้ดีกว่านี้ เพื่อให้คุณภาพของผักมีความสดใหม่ 
หรือคงสภาพความสดไว้ได้มากท่ีสุด ควรมีการจัดตลาด
นัดสัญจรทุกสัปดาห์ และควรมีความหลากหลายของ
สถานท่ีในการจัด ในด้านการส่งเสริมการตลาด 

1.3 ในด้านราคาของผู้บริโภคและผู้ผลิตมีความ
คิดเห็นตรงกันในบางข้อ คือการช าระเงิน ทางเครือข่าย
ตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด ควรใช้การช าระแบบแบ่ง
จ่าย กล่าวคือ ผู้บริโภคจ่ายเงินครึ่งหนึ่งตอนที่สมัคร
สมาชิกและเมื่อเริ่มรับผักจึงจ่ายส่ วนที่เหลือทั้งหมด 
เช่นเดียวกับผู้ผลิตที่จะได้รับเงินครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อเป็นทุน
ในการผลิต และได้รับเงินที่เหลือเมื่อเริ่มส่งผักให้กับทาง
เครือข่ายตลาดสีเขียว สวนเงินมีมา จ ากัด 

1.4 ในด้านสินค้า เครือข่ายตลาดสีเขียว สวน
เงินมีมา จ ากัด ควรมีการวางแผนเพิ่มการผลิตเกษตร
อินทรีย์ให้มากขึ้น เพราะผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า
เกษตรอินทรีย์อยู่ และควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนพัฒนาการผลิต เพื่อควบคุมปริมาณของผลผลิต
แต่ละชนิด ให้เป็นไปตามฤดูกาลและสอดคล้องกัน 

 1.5 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ดังนั้นหากจะมีการส่งเสริมการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษให้กับผู้ผลิตกลุ่มอื่น ควรให้คนกลุ่มนี้ได้เป็น
ตัวอย่างในการให้ความรู้  หรือให้แรงจูงใจ ในการ
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ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากผักเคมีมาเป็นผักปลอด
สารพิษ 
 1.6 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่รับ
ข่าวสารประเภทสื่อบุคคล จากเจ้าหน้าที่/นักวิชาการ
เกษตร สื่อมวลชนจากวารสารวิชาการ และสื่อกิจกรรม
จากการฝึกอบรม ดังนั้นในการจัดฝึกอบรมแต่ละครัง้ควรมี
เจ้าหน้าที่/นักวิชาการเกษตร เข้ามาให้ข้อมูลความรู้ 
ประกอบกับใช้เอกสาร/วารสารวิชาการในการให้ความรู้
เพิ่มเติม  

1.7 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงคนกลุ่มนี้จะไม่
ค่อยมีเวลาในการเดินตลาดหรือจับจ่ายซื้อของมาประกอบ
อาหาร ดังนั้นหากทางเครือข่ายตลาดสีเขียวต้องการที่จะ
เจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่ม ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
แรกในการท าการตลาด 
 1.8 ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะรับสื่อมวลชนจาก
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากสะดวกเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ดังนั้นทางเครือข่ายตลาดสีเขียวหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควร
ที่จะมีการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมาก
ขึ้น เช่น มีกลุ่มหรือเว็บไซต์ไว้ส าหรับให้ผู้บริโภคศึกษา
ข้อมูล อัพเดทข้อมูลกิจกรรมหรือการฝึกอบรมต่างๆ  

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอ่ไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาทัศนคติ ความคาดหวัง ของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อการจัดการตลาดทางเลือกสินค้า
เกษตร 

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการ
ตลาดทางเลือกสินค้าเกษตร เครือข่ายตลาดสีเขียว สวน
เงินมีมา กับตลาดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน  

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ ในการจัดการตลาดทางเลือก
สินค้าเกษตร ของผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 2.4 ควรมีการศึกษาการผลิต animation เพื่อ
เพิ่มความม่ันใจให้ผู้บริโภคทราบถึงกระบวนการการผลิต
และการขนส่ง 
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“The Process of non- farming Becoming a new farmer Working in Sustainable 

Agricultural System : A case of Chiang Mai Province” 
 

พัชราลักษณ์ สุวรรณ (Patcharaluck Suwan)* อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (Avorn Opatpatanakit)** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งหาค าตอบเพื่ออธิบายการเข้าสู่อาชีพเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของบุคคลที่เคย

ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมาก่อนแต่ภายหลังได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเกษตร  ด้วยการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี พบว่าขั้นตอนการเข้าสู่อาชีพเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบที่
เหมือนกัน 4 ขั้นตอน ซึ่งการเข้าสู่อาชีพเกษตรของแต่ละคนนั้นอาจจะมีขั้นตอนไม่ได้เรียงล าดับก่อนหลังเหมือนกันทุกคน 
โดยที่ข้ันตอนใดขึ้นตอนหน่ึงอาจจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็ได้ ดังนี้ 1) ค้นพบความต้องการเปลี่ยนอาชีพจะรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 2) ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจากแหล่งความรู้
ต่างๆ เนื่องจากไม่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านเกษตรมาก่อนซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ การศึกษาหารู้ด้วย
ตนเอง การศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเองในกลุ่มเพื่อนเกษตรกร 3) 
การลงมือปฏิบัติงานจริง และ 4) พัฒนาอาชีพ ส าหรับเง่ือนไขสนับสนุนคือการได้รับแรงสนับสนุนและก าลังใจจาก
ครอบครัวท าให้เข้าสู่อาชีพเกษตรได้ส าเร็จเร็วกว่าผู้ท่ีครอบครัวคัดค้านการเปลี่ยนอาชีพเพราะมีมุมมองที่ไม่ดีต่ออาชีพนี้ 
ดังนั้นในงานส่งเสริมเกษตรควรสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรเพื่อให้คนไทยมีมุมมองที่ดีต่ออาชีพนี้และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในแต่ละขั้นตอน 
 

ABSTRACT 
This qualitative case-study research aims to understand the process of non-farming workers to 

become new farmers in sustainable agricultural system. The new farmers appeared to have proceeded 
in four unfixed steps for their career change: 1) compiling information related to farming profession for 
decision making support; 2) acquiring theoretical and technical knowledge from various sources 
through self-study, external information, and knowledge exchange with fellow farmers, as the decision 
maker has no previous knowledge, skills, and experience in agriculture; 3) doing actual farm works; and 
4) career development. Family is a condition contributing to career success in agriculture. And 
Agricultural extension workers should provide new farmers with assistance, support, and services 
suitable for each step being taken. 
 
 
ค าส าคัญ : เปลี่ยนอาชีพ อาชีพเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน  
Key Words: Career change, Farming workers, Sustainable agricultural system 
*นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทน า    
     สังคมไทยนั้นมีพื้นฐานคือสังคมเกษตรกรรม คนไทย
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร
ในลักษณะของการเกษตรแบบยั้งชีพ แต่เมื่อระบบทุน
นิยมเข้ามาในสังคมไทยลักษณะการผลิตเพื่อยั้งชีพถูก
แทนที่ด้ วยการผลิต เพื่ อการค้ า  สังคมเกษตรเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติทั้งระบบเน้นอุตสาหกรรม
ส่งออกมากโดยเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในปี พ.ศ.2504 ท าให้โอกาสการจ้างงานนอก
ภาคเกษตรขยายตัวมากขึ้นแต่ ในทางตรงกันข้าม
การเกษตรไม่ได้พัฒนาไปเท่าท่ีควร แต่เกษตรกรยังเผชิญ
สภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนานาประการ
อาทิ เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาฐานทรัพยากร หนี้สิน 
การตลาด ทางด้านสุขภาพกายและจิตใจอ่อนแอลง 
ปัจจัยด้านสุขภาวะของเกษตรกรนั้นมีผลต่อความยากจน 
เช่น พบสารเคมีในเลือดในระดับที่เสี่ยงท าให้สุขภาพ
อ่อนแอลงและไม่สามารถท าการผลิตได้เหมือนเช่นเดิม 
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติซึ่งระบุว่าปัจจัยด้านปัญหา
สุขท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ (สุธาสินี, 2556) จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวท าให้ลูกหลานเกษตรกรไม่สนใจจะสืบ
ทอดอาชีพการเกษตรของพ่อแม่แต่กลับมุ่งหน้าเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการมากกว่าภาคเกษตร 
หรือแม้แต่ตัวเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ลูกหลาน
ท าอาชีพเดียวกับตน เห็นได้จากผลส ารวจสถานการณ์
ชาวนาไทยปี 2555 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่
พบว่า เกษตรกรท านากว่าร้อยละ 80.5 ไม่อยากให้
ลูกหลานของพวกเขามีอาชีพเกษตรและท านาเหมือน
พวกเขา (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2555) และจาก
การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ท างานในภาคการเกษตรของคน
รุ่นใหม่ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อจ าแนกตามอายุจะพบว่า 
ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มที่จะท างานภาค
การเกษตรลดน้อยลงเกือบ 3 เท่าตัวในช่วง 20 ปี คือ 
จากร้อยละ 35.3 ในปี 2530 เหลือเพียงร้อยละ 12.1 ใน
ปี 2554 ส่วนในกลุ่มอายุ 25-39 ปี พบว่า มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปี 2530-2540 และปรับตัวลดลง
อย่างต่อเนื่องจนในปี 2554 เหลือผู้ท างานในภาค
การเกษตรร้อยละ 28.7 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่า ปัจจุบันแรงงานไทยหันท างานด้านการเกษตร
ลดลงอย่างชัดเจน หากสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไป
คาดว่าในอนาคตประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม 
อาจจะต้องหันไปพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้นเพื่อ
ทดแทนแรงงานไทยในภาคเกษตรที่ ขาดหายไป 
(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ, 2555) 
     ขณะเดียวกันพบว่ามีบุคคลบางคนซึ่งมีอาชีพการงาน
ที่มั่นคงจากนอกภาคเกษตรได้ปรับเปลี่ยนอาชีพมาสู่การ
ท าการเกษตรอยู่ซึ่งเป็นเรื่องราวท่ีน่าสนใจและในปัจจุบัน
บุคคลที่ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมทวน
กระแสสังคม ตัดสินใจปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือประกอบ
อาชีพเกษตรที่เหมาะสม,ความถนัดและสามารถของ
ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน น่าสนใจ           
(เดชา, 2554) ก็มีปรากฏตัวอย่างให้เห็น เช่น นายยุทธศักดิ์ 
ยืนน้อย เยาวชนจากบ้านทาป่าน๊อต ต าบลแม่ทา อ าเภอ
แม่ออน จังหวัดเ ชียงใหม่  หลังจากเรียนจบสาขา
บริหารธุรกิจ ได้ท างานเป็นพนักงานเก็บเงินประจ า
ปั๊มน้ ามัน แต่รายได้ไม่เพียงพอจึงหันกลับบ้านเกิดเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ (สันติสุข, 
2556)  นาย ชัยพล ยิ้ ม ไทร บัณฑิต หนุ่ มจากคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เมื่อจบการศึกษา
แล้วได้กลับมาท านาแบบไม่ใช้สารเคมีที่อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรีจนประสบความส าเร็จได้ฉายาว่า
“ปริญญาท านา ชาวนาเงินล้านเลือดใหม่” (ทีวีบูรพา, 
2557) ยังมีให้เห็นในสังคมไทย  

ประกอบกับในยุคนี้กระแสตื่นตัวด้านสุขภาพของ
ผู้คนที่ต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกษตรกรเข้าสู่การเกษตรในรูปแบบ
เกษตรกรรมยั่ งยืนมากขึ้น เ น่ืองจากหลักการของ
การเกษตรยั่งยืนน้ันคือการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
ให้ได้ผลผลิตมากพอเท่าที่จะท าได้ โดยที่สามารถรักษา
สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคน ตลอดจนบ ารุง
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ ไม่ใช้สารเคมีในการ
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ผลิตหากจ าเป็นจะต้องใช้สารเคมีก็จะพยายามใช้อย่าง
ระมัดระวังในปริมาณที่น้อยที่สุดร่วมกับวิธีการอื่นๆ ใช้
วัสดุท้องถิ่น ใช้ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน (จรัญ และ
ผกาพรรณ, 2546) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของเขา
เหล่านั้นเกษตรกรจ านวนมากเม่ือล้มเหลวจากการผลิต
เ พื่ อ ก า รค้ า ห รื อ เ ชิ งพ าณิ ชย์ แ ล ะหวน กลั บสู่ วิ ถี
เกษตรกรรมยั่งยืน หรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขก็
พบว่าการจะแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนให้สัมฤทธิ์
ผลก็จ าเป็นจ าต้องส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
(อัจฉรา, 2548) ส าหรับวิธีการที่เหมาะส าหรับการเกษตร
ยั่งยืนมีหลายวิธีการ ได้แก่ วิธีการที่เป็นกลุ่มระบบฟาร์ม 
อาทิ เ ช่น  วนเกษตร  การปลูก พืชแบบหมุนเวี ยน 
การเกษตรอินทรีย์ต่างๆ การเกษตรแบผสมผสาน เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรทฤษฏีใหม่ ส่วนวิธีการที่ เป็นกลุ่ม
เทคนิคพิเศษ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ การจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน ก๊าชชีวภาพ การใช้แรงงานสัตว์ในไร่นา การ
ใช้วัสดุในไร่นาและเศษพืชในไร่นาเป็นอาหารสัตว์ การใช้
ยาฆ่าแมลงจากสมุนไพร พันธุ์พืชต้านโรคและแมลง เป็น
ต้น (จรัญ และผกาพรรณ, 2546) วิธีการหรือรูปแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนใดจะเหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ลักษณะของสภาพในแต่ละพื้นที่ 
วัตถุประสงค์ของเกษตรกรซึ่งแต่ละรายมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งเกษตรกรอาจะเลือกวิธีการตามความรู้ ความ
เข้าใจ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชอบ ความ
ถนัด การัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง (กีรติยา, 
2554) 

ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีการท าการเกษตร 
กรรมยั่งยืนแตกต่างกันออกไป เช่น การท านาขั้นบันได 
การปลูกข้าวไร่หมุนเวียน ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับสภาพภูมิ
ประเทศ ดินฟ้าอาการ สภาพนิเวศและความถนัดของ
เกษตรกรในพื้นที่อันเกิดจากภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน
ออกไป (อัจฉรีย์ชัย, 2538) สินค้าเกษตรที่นิยมปลูกมาก
ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ ล าไยอินทรีย์ ส้มอินทรีย์และผัก
อินทรีย์ ซึ่งจากสถิติพบว่าพื้นที่เพาะปลูกยังมีน้อยเมื่อ
เทียบกับศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่เอื้ออ านวยต่อ
การเพาะปลูก หรือการท าการเกษตรดังน้ันจังหวัด

เชียงใหม่ยังมีโอกาสอีกมากในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของสินค้าเกษตรอินทรีย์
ได้อีกมาก นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เ ชียงใหม่  ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน ยั งให้ความส าคัญกับการพัฒนาตาม
แนวความคิดสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Economy) บนรากฐานความโดดเด่นของทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกรสร้างสรรค์การผลิต
และบริการที่เพิ่มมูลค่า (Cultural and Creative 
based Society) รวมทั้งการพัฒนายกคุณภาพชีวิต
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความโดดเด่นในด้านแห่งเกษตร
คุณภาพในกลุ่มพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวและล าไย จึงควร
ให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยยึดแนวทาง
เกษตรสี เขียว  (ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
ภาคเหนือ, 2555) แต่พบว่ามีปัญหาที่ส าคัญที่เกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ก าลังเผชิญอยู่เนื่องจากผลการวิจัยการ
เจาะเลือดเพื่อตรวจหาโลหะหนักท่ีสะสมในร่างกายของ
เกษตรกรเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ร้อยละ100 มี
สารเคมีตกค้างอยู่ในร่างกายจากพวกยาปราบศัตรูพืช  
แม้แต่เกษตรกรรายที่ผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ก็ยังตรวจ
พบสารตกค้างในเลือดเนื่องจากก่อนปรับเปลี่ยนมาเป็น
ระบบอินทรีย์นั้น เกษตรกรเหล่านี้เคยผลิตในระบบเคมี
มาก่อนและเป็นวิตกถึงสารตกค้างที่ผู้บริโภคที่บริโภค
ผลผลิตทางการเกษตรจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ดังนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายสุริยะ ประสาท
บัณฑิตย์ จึงมีแนวคิดให้จังหวัดเชียงใหม่ท่ัวท้ังจังหวัด ทุก
อ าเภอผลิตพืชผักปลอดภัย (ส านักข่าวข่าวเห็ดลม, 
2558) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงน ามาสู่ค าถามวิจัยซึ่ง
ต้องการท าความเข้าใจถึงกระบวนการเข้าสู่อาชีพเกษตร
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของบุคคลที่เคยประกอบ
อาชีพนอกภาคเกษตรแต่ภายหลังได้เปลี่ยนอาชีพเข้าสู่
อาชีพเกษตร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค าตอบที่ได้จากการ
วิจัยจะสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมใช้เป็น
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ข้อมูลในการตัดสินใจ และยังเป็นประโยชน์ในงาน
ส่ ง เ ส ริ ม เ กษตรส า ห รั บ เ จ้ า หน้ าที่  หน่ ว ย ง าน ที่ 
สถาบันการศึกษาหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
อาชีพเกษตรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการเข้าสู่อาชีพเกษตร
ภายใต้ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนของบุคคลจากนอกภาย
เกษตร 
 
วิธีการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยยึดหลักวิธีวิทยา
วิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย
ใช้วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study method) 
เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่อาชีพในภาคเกษตรระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนของบุคคลที่เคยประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตรแต่ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่เกษตร 
โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะ
เป็น (non-probability sampling) ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball 
sampling) และจ านวนประชากรที่ไม่ชัดเฉพาะ (infinite 
population) เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือสถิติ
ประชากรบุคคลที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ ท าให้การหาตัวอย่าง
ท าได้ยากจึงใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเรื่องที่ศึกษามีความสมบูรณ์ชัดเจนใน
ตัวเอง (Information-rich case) ได้แก่ ผู้ที่เคยประกอบ
อาชีพมั่นคงนอกภาคเกษตร เช่น พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการ แต่ภายหลังบุคคลเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
เข้าสู่อาชีพในภาคเกษตรกรรมภายใต้ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน เรียกว่าผู้ให้ข้อมูล (key informant) โดยเมื่อ
ค้นพบกลุ่ มตั วอย่ า งคนแรกที่ มี ลั กษณะตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเก็บข้อมูลด้วยวิ ธีการ
สัมภาษณ์แล้วจึงถามหากลุม่ตัวอย่างท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน
ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการศึกษาเพียงพอกับข้อมูลที่ใช้ตอบปัญหาการวิจัย

ประกอบกับข้อจ ากัดของระยะเวลาจึงหยุดการค้นหา
กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม โดยในการศึกษาครั้งนี้หยุดการค้นหา
กลุ่มตัวอย่างที่กลุ่มตัวอย่าง 12 คน เมื่อได้ข้อมูลที่
สามารถอธิบายกระบวนการหรือข้ันตอนการเข้าสู่อาชีพ
ในภาคเกษตรกรรมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของบุคคล
จากนอกภาคเกษตรอย่างครบถ้วนและได้ข้อมูลไม่
แตกต่างกันไปจากเดิมแล้ว และการวิจัยครั้งนี้เป็นวิธี
การศึกษาแบบศึกษาเชิงอธิบาย (explanation) โดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1) ผู้วิจัย การเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้มักไม่มี
รูปแบบที่ตายตัวหรือมีโครงสร้างตายตัว ดังนั้นตัวผู้วิจัย
จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญที่สุดในการรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย ดังนั้นตัวผู้วิจัยจึงต้องศึกษาค้นคว้าความรู้และ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ก าหนด
วิธีการต่างๆ ที่จะใช้ในการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจ
เรื่องที่จะศึกษามากขึ้นและเป็นแนวทางในการรวบรวม
ข้อมูลอย่างรอบคอบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 

2) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอย่าง
มีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้สัมภาษณ์คือผู้ที่ต้องการเรื่องราว 
และผู้ถูกสัมภาษณ์คือผู้ให้เรื่องราว เพื่อให้ได้ข้อมูล 
รายละเอียด หรือข้อคิดเห็น ใช้การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ
สั ม ภ า ษณ์ แ บ บ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Semi-structured 
interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่นักวิจัยได้ก าหนด
ประเด็นค าถามไว้ว่าจะถามอะไรบ้างเป็นเครื่องช้ีน าการ
สัมภาษณ์ไม่ให้หลงทาง แต่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง ไม่
เป็นทางการ จะถามอะไรก่อนหลังก็ได้ และไม่จ าเป็น
จ าต้องถามค าถามเหมือนกันทุกคนเพียงแต่ให้อยู่ใน
ประเด็นที่ก าหนดไว้ ผู้สัมภาษณ์จะมีอิสระในการตั้ง
ค าถามและสามารถปรับเปลี่ยนค าถามให้เหมาะสมกับ         
ผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนได้ ผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการ
ถามตอบได้อย่างเต็มที่ แต่ต้องตระหนักและเน้นจุดที่
ต้องการศึกษาให้ได้ข้อมูลลึกและมีประโยชน์ส าหรับตอบ
ค าถามวัตถุประสงค์ ให้มากที่สุด โดยลักษณะการ
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สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
Interview)  

3) อุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
ถ่ายภาพ 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
แนวทางคือ การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Review 
Data) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 1) การศึกษาเอกสารเพื่อศึกษาค้นคว้า รวบรวม
แนวคิด จากบทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารออนไลน์ทาง
อินเตอร์เนตและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ก าหนดขอบเขตหรือกรอบในการวิจัยให้ได้ความชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2) การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
ด าเนินการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  
     ระยะแรก เป็นระยะแสวงหากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่
เปลี่ยนแปลงจากอาชีพนอกภาคเกษตรเข้าสู่อาชีพเกษตร
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ งานวิจัย เป็นต้น 
     ระยะที่สอง ผู้วิจัยออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลและ
ศึกษากิจกรรมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของ
กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกไว้แล้วจากระยะแรก  การเก็บ
ข้อมูลเป็นแบบลงภาคสนามสามารถยืดหยุ่นได้และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาที่ท าการศึกษา การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview), การสังเกตและ
จดบันทึก (Observation and field-note)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิ เคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยท าควบคู่ ไปพร้อมกับ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง  

1) การถอดเทปข้อมูล ทุกครั้ งที่สิ้ นสุดการให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละรายแล้ว ผู้วิจัยจะ
กลับมาถอดเทป (Transcribing Interview) และเขียน
บันทึกรายละเอียดของการสัมภาษณ์ทันทีเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลว่าได้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นจริงมาก

น้อยเพียงใด ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพียงพอหรือยัง  

2) การแสดงข้อมูล (Data organizing) เป็นขั้นตอน
จัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ได้แยกเป็นหมวดหมู่พร้อมจะ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ 

3) การแสดงข้อมูล (Data display) เป็นการน า
ข้อมูลมาเช่ือมโยงกัน เพื่อหาข้อสรุปซึ่งจะตอบปัญหาการ
วิจัยตามกรอบแนวคิด เพื่ออธิบายสิ่งที่ท าการศึกษาตาม
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนของการจัดระเบียบไว้ในรูปแบบ
ของการบรรยาย 
     เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจึงหาข้อสรุป ตีความและ
ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย 
(Conclusion, Interpretation and Verification) 
จากนั้นได้น าเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยายและการ
สรุปเชิงวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ 
 
พ้ืนที่ในการศึกษา  
     จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและโอกาสอีกมากในการ
พัฒนาส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต
ของสินค้าเกษตรได้อีกมาก ทั้งนี้เนื่องจากทิศทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ความส าคัญกับ
การพัฒนาตามแนวความคิดสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับผลการตรวจเลือดเกษตรกร
พบว่าเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ก าลังเชิญปัญหาสารเคมี
ตกค้างร้อยละ100 หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือมี
ตัวอย่างเกษตรที่ประสบความส าเร็จในการปรับเข้าสู่การ
เกษตรกรรมยั่งยืนและเน้นการลดการใช้สารเคมีจะช่วยลด
ปัญหาสุขภาพของเกษตรได้  
 
ผลการวิจัย 
     กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นอีกเหตุการณ์
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตคนเรามาก ดังนั้นการเลือก
หรือเปลี่ยนอาชีพจึงต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ อาชีพ
เกษตรในมุมมองของคนไทยเป็นอาชีพที่มีภาพลักษณ์
ของความยากจนและล าบาก หรือเป็นอาชีพส าหรับ
บุคคลที่ไม่มีโอกาส ดังนั้นหากบุคคลที่เคยประอบอาชีพ
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อื่นนอกภาคเกษตรที่มีความมั่งคงจะเปลี่ยนแปลงอาชีพ
เพื่อมาเป็นเกษตรกรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ  จากการวิจัยครั้งนี้จึงพบว่ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพเข้าสู่อาชีพเกษตรภายใต้ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน มี
กระบวนการเข้าสู่อาชีพเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน มีขั้นตอนส าคัญที่เหมือนกันอยู่ 4 ขั้นตอนได้แก่ 
การตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ  การเรียนรู้ศึกษาข้อมูล การ
ลงมือปฏิบัติงาน และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งแต่ละขั้นตอน
หรือกระบวนการใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังก็ได้หรืออาจ
ข้ามขั้นตอนกลับไปกลับมา เช่น เมื่อเรียนรู้,ดูงาน,อบรม
จากแหล่งความรู้ต่างๆ และได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพแล้ว 
อาจจะมีการศึกษาค้นคว้า อบรมดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพ
ตนเองได้อีก โดยไม่จ าเป็นจะต้องเรียงล าดับเหมือนกัน
ทุกราย ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งมีวิธีการคิดหรือรูปแบบ
การตัดสินใจที่ แตกต่ างกันไป แต่มี จุดหมาย หรื อ
จุดประสงค์เดียวกันคือการเปลี่ยนแปลงอาชีพ โดยการ
ออกจากอาชีพเดิมเข้าสู่ประกอบอาชีพใหม่ในภาคเกษตร
ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ 
เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่มีความสุขในอาชีพเดิม
หรือมีแรงจูงใจต่างๆที่ท าให้รู้สึกว่าตนเองต้องการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ พวกเขาจะเริ่มรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับอาชีพใหม่ในภาคเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ เช่น ความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสียของอาชีพ
เกษตร เหตุผลที่จะต้องอธิบายให้ครอบครัวยอมรับ เป็น
ต้น  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่กลุ่มตัวอย่างอธิบายว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญต้องอาศัยการคิดทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีก
หลายครั้งก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานประจ าเดิม 
เน่ืองจากในมุมมองของคนทั่วไปน้ันอาชีพเกษตรเป็น
อาชีพที่มีภาพลักษณ์ที่เป็นไปในเชิงลบ ยากจนและ
ล าบาก สังคมจึงมองว่าผู้ที่เลือกประกอบอาชีพเกษตรคือ
คนที่หมดหนทางในชีวิตการท างาน เป็นอาชีพของคนที่
จบการศึกษาระดับต่ าหรือเป็นทางเลือกของคนตกงาน
เท่านั้น แต่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นผู้มีการศึกษาดี คือ
ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึง

ระดับส าเร็จปริญญาโทและทุกคนมหีน้าท่ีการงานท่ีดแีละ
มั่นคงอยู่ในช่วงระยะการท างานที่มั่นคง (Mid-career 
Stage) เมื่อพวกเขาลาออกจากงานเดิมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
เกษตรจึงมักถูกพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อฝูงทักท้วง 
หลายคนถูกมองว่า “บ้า เพี้ยน เสียสติ” พวกเขาจ า
จ าเป็นต้องหาข้อมูลด้านให้ได้มากทีสุดเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ข้ันตอนของการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพเกษตรของ
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นข้ันตอนดังนี้  

1) ก าหนดปัญหาหรือสาเหตุที่ท าให้เปลี่ยนอาชีพ 
เป็นขั้นตอนแรกของการตัดสินใจเพื่อทราบสาเหตุปัญหา
ของตนเองจากการประกอบอาชีพที่ท าอยู่ก่อน เช่น 
ปัญหาความเครียด ปัญหาการบริหารเวลาในชีวิต ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาสมาชิกครอบครัวต้องการการเอาใจใส่ 
ปัญหาการเงิน เป็นต้น  

2) ค้นหาทางเลือก การค้นหาทางออกเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการประกอบอาชีพโดยทางเลือกพบว่ามี
ให้เลือกอยู่ 3 ประการคือ อดทนประกอบอาชีพเดิม 
เปลี่ยนสถานที่ท างานแต่คงไว้ซึ่งงานลักษณะเดิม หรือ
เปลี่ยนงานใหม่เข้าสู่อาชีพใหม่  

3) ขั้นตอนประเมินทางเลือก เป็นการพิจารณาว่าแต่
ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เช่น เปรียบเทียบ
ระหว่างเปลี่ยนบริษัทหรือการลาออกเพื่อกลับบ้านใน
ชนบทและประกอบอาชีพเกษตร ทางเลือกไหนมีข้อดี
ข้อเสียและเป็นไปได้มากว่า  

4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกเป็นข้ันตอนสุดท้าย
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีได้ประเมินแล้วว่าเหมาะสม
กับตนเองที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้ตันสินใจเข้าสู่อาชีพเกษตรใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

ในขั้นตอนของการตัดสินใจนี้มักมีปัญหาขัดแย้งกับ
ครอบครัว เช่น พ่อแม่ไม่เห็นด้วยที่จะมาเป็นเกษตรกร 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนมีปัญหากับครอบครัวรุนแรง 
ขั้นทะเลาะเบาะแว้งหมางเมินกับพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
และในทางตรงกันข้ามกลุ่มตัวอย่างบางรายกับได้รับการ
สนับสนุนจากพ่อแม่ให้กลับสู่ชนบทเนื่องจากพ่อแม่
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เกษตรกรต้องการแรงงานหรือในกรณีที่พ่อแม่แก่ชราไม่มี
ผู้สืบทอดงานเกษตร 

     ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ หลังจากกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจแน่ชัดแล้วว่า
เลือกเส้นทางอาชีพด้านการเกษตร (หรือบางรายอาจจะ
ไม่ได้ตัดสินใจเลือกอาชีพเกษตรแต่การได้รับความรู้
ทางด้านเกษตรท าให้พวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น) การ
ประกอบอาชีพเกษตรก่อนการลงมือผลิตพืชหรือสัตว์นั้น
จ าเป็นจ าต้องมีความรู้พื้นฐาน ทักษะที่เกี่ยวข้อง แต่ใน
กรณีของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดล้วนเป็นบุคคลที่ไม่เคยผ่าน
งานด้านเกษตร ไม่มีความรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับเกษตร
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องด้านเกษตร
มาก่อนจึงท าให้เกิดความวิตกกังวลและไม่มั่นใจในการท า
การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรที่หลีกเลี่ยง
สารเคมี หรือระบบเกษตรกรรมยั่งยืนท าให้กลุ่มตัวอย่าง
ทุกรายจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ  

1) การศึกษาหารู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองเช่น การอ่านหนังสือ การ
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รายการวิทยุและโทรทัศน์
ที่เกี่ยวกับความรู้ด้านการเกษตร การเยี่ยมชมเยี่ยมเยือน
แปลงเกษตรหรือไร่นาของเกษตรกรที่รู้จักเช่นญาติหรือ
เพื่อน เพือ่เก็บเกี่ยวความรู้และเสริมสร้างความมั่นใจ  

2) การศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก 
เช่น การสมัครเข้ารับการอบรมด้านการเกษตรจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น มูลนิธิข้าวขวัญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง สวนเกษตรอินทรีย์พันพรรณ (คุณโจน จันได) 
ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น ก า ร เ ก ษ ต ร จ า ก
สถาบันการศึกษาต่ างๆ เ ช่น มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเข้าศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
ภายนอกเหล่านี้มีทั้งที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายซึ่งพบว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง
หลายพันบาท ระยะเวลาอบรมตั้งแต่ 2-3 วัน ไปจนถึง
หลายเดือนก็มี แต่กลุ่มตัวอย่างบางคนยังสมัครใจจ่าย
ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเพื่อแลกกับความรู้และความมั่นใจใน

การลงมือปฏิบัติงานอาชีพเกษตรของตนเอง นอกจากจะ
ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ ในการเกษตร ยังรู้สึก
ว่าตนเองมีที่ปรึกษาหรือ “พี่เลี้ยง”ทางด้านการประกอบ
อาชีพเกษตรท าให้มั่นใจในการลงมือปฏิบัติอาชีพเกษตร
เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ โดยลักษณะการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ
ของเกษตรกรรายใหม่เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่
ตัดสินใจเลือกอาชีพเกษตรแล้ว พวกเขามักจะใช้ช่องทาง
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสื่อสังคม
ออน ไลน์ ที่ ค น ไทยก า ลั ง นิ ยม ในยุ คปั จ จุ บั น เ ช่ น 
Facebook ซึ่งจะพบว่ามีการรวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่
หรือเกษตรกรรายใหม่ เช่น กลุ่มชาวนาวันหยุด กลุ่มผูก
ปิ่นโตข้าว กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นต้น การ
เข้าร่วมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเหล่านี้ท าให้เกษตรมี
เพื่อนใหม่ท่ีมีอุดมการณ์หรือเป้าหมายเดียวกันจึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนเทคนิค รูปแบบ วิธีการ เทคโนโลยีทาง
การเกษตร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งนับว่า
การติดต่อสื่อสารมีบทบาทและมีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรั บ เกษตรกรราย ใหม่ เหล่ า นี้  และทั้ งนี้ ก า ร
ติดต่อสื่อสารอย่างไม่ เป็นทางการยังเป็นช่องทาง
การตลาดอีกทางหนึ่งเพ่ือใช้ในการกระจายสินค้าของ
เกษตรกรได้อีกด้วย  
     ขั้นตอนที่ 3 การลงมือปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในฟาร์มหรือ
ในไร่นาจากความรู้ที่ค้นคว้าและจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากแหล่งความรู้ต่างๆ พบว่าในช่วงแรกการลง
มือท างานด้านเกษตรในไร่นาอาจจะยังไม่ประสบ
ความส าเร็จมากนัก แต่อาศัยความพยายามเรียนรู้ อดทน 
ทดลองปฏิบัติงานจนเกิดทักษะและความช านาญ 
ภายหลังจากการลงมือลงแรงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด ารงชีพ
อยู่ในภาคเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลักษณะ
ที่พบมีดังนี้  
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     1) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้อง
กับการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ลดการซื้อปัจจัย
ภายนอกเช่น ลดการซื้ออาหารแต่เปลี่ยนมาบริโภค
อาหารที่ตนผลิตมากข้ึน สามารถผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 
ที่ใช้ในแปลงได้เอง เมื่อรายจ่ายลดลงท าให้มีเงินสะสม
มากขึ้น และไม่ต้องเสียเงินไปกับสารเคมีหรือปุ๋ยเคมีอีก
ด้วย 
     2) เกษตรกรรายใหม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือ
ญาติหรือสมาชิกในชุมชนมากขึ้น เนื่องจากใช้ชีวิตในแต่
ละวันจ าเป็นต้องอาศัยพึ่งพากันทั้งในด้านชีวิตความ
เป็นอยู่และด้านงานเกษตร ท าให้เกิดความใกล้ชิดกับ
ชุมชนมากขึ้น เมื่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนใกล้ชิด
กันย่อมเป็นประโยชน์ในการดูแลวัฒนธรรมหรือประเพณี
ท้องถิ่นทางอ้อมได้อีกด้วย 
     3) เกษตรกรรายใหม่และสมาชิกในครอบครัวมีเวลา
ให้แก่กันและกันมากขึ้นเนื่องจากสามารถจัดการและ
บริหารเวลาในการท างานได้ด้วยตนเอง ส่งผลดีท าให้เกิด
ความรักความอบอุ่นในครอบครัว ลดปัญหาความห่าง
เหินกันในครอบครัว เกษตรกรรายใหม่สามารถดูแลเอา
ใจใส่สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กและคนชราได้มากขึ้น 
และนอกจากนั้นสมาชิกในครอบครัวยังสามารถช่วยกัน
ท ากิจกรรมในแปลงหรือไร่นาท าให้มีสุขภาพแข็งแรง 
และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
แรงงานในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย 
     4) เกษตรกรมีชีวิตในฟาร์ม ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในไร่นา อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติ การ
ท างานไม่อยู่ในภาวการณ์กดดันจากเจ้านาย ท าให้มี
สุขภาพกายและใจดีขึ้น เกษตรกรหลายรายได้ระบุว่า
หลังจากที่เปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรพบว่าตนเองมี
ร่างกายที่แข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งแตกต่างจาก
ช่วงที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรซึ่งมีภาวะเครียด
และเจ็บป่วยอยู่เป็นประจ า 
 
 
 

     5) กลุ่มตัวอย่างลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ท าให้
ประหยัดค่าใช่จ่ายส่วนตัว ท าให้ไม่สิ้นเปลือง ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากให้เหตุผลว่าการท างานเกษตรในไร่นา
ของตนเองไม่จ าเป็นต้องแต่งกายหรือมีเครื่องประดับ 
กระเป๋า รองเท้าราคาแพง ไม่จ าเป็นต้องแต่งหน้าด้วย
เครื่องส าอางราคาแพงเหมือนช่วงที่เคยประกอบอาชีพใน
สังคมเมือง ท าให้ประหยัดค่าใช่จ่ายส่วนตัวได้มากขึ้น 
เกษตรกรบางรายระบุว่าการกลับมาประกอบอาชีพ
เกษตรท า ให้ลดรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 
เนื่องจากได้กลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัวในชนบท 

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาอาชีพ หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การประกอบอาชีพเกษตรภายใต้ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 2-3 ปีซึ่ง
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะด ารงอาชีพนี้ต่อไป กลุ่มตัวอย่างได้
มองหาวิธีการที่จะช่วยพัฒนาอาชีพของตนเอง มุ่งหวังให้
การปฏิบัติงานให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น แสวงหาช่องทางที่จะ
ท าให้ตนเองสามารถพัฒนาความรู้  ความช านาญ 
ประสบการณ์และช่องทางการตลาดเพื่อกระจายสินค้า
เกษตรดีขึ้น ในระยะนี้พบว่าปัญหาความไม่เข้าใจของ
ครอบครัวพ่อแม่เพื่อนฝูงหรือสังคมที่มองว่าการเลือก
ประกอบอาชีพเกษตรเป็นสิ่ งที่แปลกและเพี้ยนใน
ระยะแรกนั้นได้คลี่คลายลงในทิศทางที่ดีเนื่องจากเมื่อ
ผ่านการลงมือปฏิบัติมาถึงระยะนี้ เกษตรกรรายใหม่
สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถประกอบ
อาชีพเกษตรได้ส าเร็จและมีรายได้เท่าหรือมากกว่าอาชีพ
เดิม  ส่วนเกษตรกรรายใหม่อย่างบางรายที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพที่เห็นเด่นชัดและมี
ทักษะมีความช านาญในการประกอบอาชีพเกษตรใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น มีความเช่ียวชาญในด้าน
การท าบัญชีครัวเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ า
หมักต่างๆ สามารถถ่ายทอดความรู้กลับคืนสู่สังคม 
ชุมชน และเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชน  
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ตารางที ่ 1 แสดงข้อมลูทั่วไปและขั้นตอนการเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม 

 
เกษตรกร 

 
เพศ 

 
อาย ุ

 
อาชีพเดิม 

 
ข้ันตอน 

 
เงื่อนไขทาง
ครอบครัว 

 
เกษตรกร

A 
หญิง 50 พนักงาน

บริษัทเอก
ชน 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

  

เกษตรกร 
B 

ชาย 43 ช่างภาพ
บริษัทเอก

ชน 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

ลงมือปฏิบัติ 
เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 

พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

เกษตรกร 
C 

หญิง 40 ฝ่าย
การตลาด
บริษัทเอก

ชน 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

ลงมือปฏิบัติ 
เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 

พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
คัดค้านใน
ช่วงแรก 

เกษตรกร 
D 

หญิง 46 ลูกจ้าง
ของรัฐ 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

เกษตร 
ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

เกษตรกร 
E 

หญิง 54 พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
คัดค้านใน
ช่วงแรก 

เกษตรกร 
F 

ชาย 30 พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

ลงมือปฏิบัติ 
เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 

พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

เกษตรกร
G 

ชาย 45 ศิษยาภิ
บาล 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ลงมือปฏิบัติ 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

เกษตรกร
H 

หญิง 65 ข้าราชการ
(ครูประจ า

วิชา
วิทยาศาส

ตร์) 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

เกษตร 
ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
คัดค้านใน
ช่วงแรก 

เกษตรกร 
I 

หญิง 36 พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

เกษตร 
ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

เกษตรกร 
J 

ชาย 36 พนักงาน
มหาวิทยา

ลัย,

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตรลงมือปฏิบัติ 

ครอบครัว
คัดค้านใน
ช่วงแรก 

เจ้าของ
ธุรกิจ 

พัฒนาอาชพี 

เกษตรกร 
K 

หญิง 38 ลูกจ้าง ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

ลงมือปฏิบัติ 
เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 

พัฒนาอาชพี 

ครอบรัว
สนับสนุน 

เกษตรกร 
L  

หญิง 48 นักพัฒนา
องค์กร 
(NGO) 

เรียนรู้,ดูงาน,อบรม 
ลงมือปฏิบัติ 

ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ
เกษตร 

พัฒนาอาชพี 

ครอบครัว
สนับสนุน 

 
     เง่ือนไขที่ส าคัญที่พบในกระบวนการเข้าสู่อาชีพ
เกษตร คือ  

1) กรณีที่ ค รอบครั ว ไม่ สนั บสนุ น ให้ เ กิ ดกา ร
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่อาชีพในภาคเกษตรนั้น(ไม่สนับสนุน
ในช่วงระยะแรก) จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความไม่
สบายใจ วิตกกังวล ท าให้ต้องคิดทบทวนในขั้นตอนของ
การตัดสินใจซ้ าไปซ้ ามากมากกว่ากลุ่มที่ครอบครัว
สนับสนุน กลุ่มตัวอย่างที่ครอบครัวไม่สนับสนุนให้เข้าสู่
อาชีพเกษตรมักมีความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัว 
เนื่องจากครอบครัวไม่ต้องการให้ลาออกจากงานประจ า
เดิมเพราะคิดว่ามีรายได้เป็นหลักประกันในแต่ละเดือน 
หากมาประกอบอาชีพเกษตรจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่อง
รายได้ และไม่อยากให้ประกอบอาชีพเกษตรเนื่องจาก
เห็นว่าเป็นอาชีพท่ีล าบาก ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือน
งานประจ าเดิม กลุ่มตัวอย่างในกรณีนี้จะเป็นจะต้องใช้
ความพยายามและเวลาในการท างานเพื่อพิสูจน์ตนเองให้
ครอบครัวเห็นว่า การประกอบอาชีพนี้สามารถเลี้ยง
ตัวเองและมีรายได้ เพียงพอส าหรับการด ารงชีพได้ 
โดยมากใช้เวลาในการพิสูจน์ตนเองและการท างาน
ประมาณ 2 ปี และเมื่อครอบครัวเห็นว่าการประกอบ
อาชีพนี้สามารถสร้างรายได้จริง ครอบครัวก็จะเข้ามามี
บทบาทในการ ช่วยสนับสนุนกลุ่ มตั วอย่ างในการ
ประกอบอชีพเกษตรต่อไป 

2) กรณีที่ครอบครัวสนับสนุนให้เปลี่ยนเข้าสู่อาชีพ
เกษตร ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ในอาชีพ
เกษตรได้เร็วกว่ากลุ่มแรก เนื่องจากได้รับก าลังใจและ
การสนับสนุนจากครอบครัว เ ช่น กลุ่มตั วอย่างที่
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ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรอยู่แต่เดิม พ่อแม่จะ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านเกษตรและช่วยกัน
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนวิธีต่างๆอีกด้วย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
     จากโจทย์วิจัยที่ต้องการหาค าอธิบายว่าท าไมบุคคลที่
ท างานประจ าและมั่นคงนอกภาคเกษตรบางคนที่มีความ
เบื่อหน่ายและเครียดจากการท างานได้ตัดสินใจเปลี่ยน
อาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของนพพล (2553) ความ
ไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต การเดินทางไปท างาน 
ความเครียดจากการท างานส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
การมีภาระตองดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยท าให้
เกิดกรตัดสินใจลาออกจากงานดังข้อค้นพบของธนาพร
(2548) ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุกระตุ้นและจูงใจ
ให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้”
อาชีพเกษตรภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน”เป็น
ตัวเลือกที่ถูกเลือก ดังนั้นจึงต้องการค้นหาค าอธิบายว่า
กระบวนการเข้าสู่อาชีพใหม่นี้เป็นอย่างไรและจากการ
วิจัยพบว่าขั้นตอนการเขาสู่อาชีพเกษตรภายใต้ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบในแต่ละขั้นตอนที่เหมือนกัน 
เพียงแต่การเรียงล าดับของกระบวนการแต่ละนั้นนั้น ไม่
เรียงล าดับตายตัวข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล เช่น ผู้
ที่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมมาก่อน ก็อาจตัดสินใจเลือก
เข้าสู่อาชีพเป็นล าดับที่สอง  หรือ ผู้ที่สนใจอาชีพนี้บาง
คนก็อาจจะมีการตัดสินใจเลือกอาชีพก่อนแล้วจึงค่อย
ก้าวสู่ขั้นค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป เป็นต้น แต่ทั้ งนี้ทั้งนั้น
เป้าหมายสุดท้ายก็คือการเข้าสู่อาชีพเกษตรและพัฒนา
อาชีพให้ประสบความส าเร็จ และยังพบอีกว่าแม้จะผ่าน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงมาแล้วก็ยังสามารถกลับไปกระทก
ระบวนการนั้นได้อีก เช่น เมื่อผ่านการเรียนรู้ อบรมมาจะ
เข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรแล้ว
ก็ยังมาสามารถเรียนรู้เพื่อหาความรู้ต่างเกี่ยวกับอาชีพ
เกษตรได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ
ของตนเองให้ประสบความส าเร็จและพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

     ดังนั้นในการส่งเสริมเกษตรและพัฒนาชนบทใน
ท้องถิ่นที่มีบุคคลจากนอกภาคเกษตรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ
เหล่านี้ ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือสนับสนุนเพื่อเอื้อให้
พวกเขาสามารถประสบความส าเร็จในอาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมาชิกครอบครัวซึ่งมีส่วนส าคัญที่สุดในการให้
ก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน หากสมาชิกในครอบครัวมี
ทัศนคติหรือมุมมองลบเกี่ยวกับอาชีพเกษตรจะท าให้
บุคคลที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพเกิดความท้อแท้และ
กลายเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่อาชีพเกษตรได้ ในทาง
ตรงกันข้ามหากครอบครัวมีการให้ก าลังใจและช่วยเหลือ
จะกลายเป็นปัจจัยผลักดันให้ประสบความส าเร็จในอาชีพ
เกษตรได้เร็วขึ้น ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้คนไทย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมีมุมมองที่ดีกับอาชีพเกษตร จะ
ท าให้ผู้ที่สนใจจะเข้าสู่อาชีพแต่ไม่กล้าปรับเปลี่ยน
เนื่องจากยังกังวลต่อภาพลักษณ์และวิตกกังวลว่า
ครอบครัว เพื่อนฝูงหรือสังคมรอบข้างจะไม่เห็นด้วย
สามารถตัดสินใจเลือกปรับเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายขึ้น ใน
ส่วนของสถานศึกษาหรือแหล่งความรู้ภายในท้องถิ่น
สามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นตอน
ของการศึกษาค้นคว้าความรู้ โดยการควรให้ความร่วมมือ
ในการบริการวิชาการหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ 
เนื่องจากสถานศึกษามีผู้รู้ นักวิจัยและงานวิจัยต่างๆที่
สามารถเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพเกษตรแก่
เกษตรกรทั่วไป สอดคล้องกับการศึกษาของวิไลพร
และธนันพร (2555) ที่พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่
พึ่งพาแก่ชุมชนในด้านการเกษตร สามารถช่วยช้ีแนะและ
ช่วยเหลืองานด้านเกษตรแก่ชุมชนได้  ส าหรับภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกษตร ควรมีนโยบาย
ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพเกษตรเช่นจัดนโยบายที่
เอื้ออ านวยต่ออาชีพเกษตร เ ช่น การหาช่องทาง
การตลาดใหม่ๆ การจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ
เกษตรกร และสมาชิกในชุมชนที่มีผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
ควรให้ก าลังใจกัน ไม่ท้องทิ้งหรือแบ่งแยกกลุ่มพวกแต่
หากควรช่วยเหลือเกื้อกูลแลกเปลี่ยนความรู้การเกษตร 
ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1) หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีมีส่วนในงานส่งเสริม

เกษตรในท้องถิ่นที่มีผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่ภาคเกษตร 
ควรให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
การเกษตร ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลที่ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่อาชีพเกษตร
เพื่อ ช่วยส่งแสริมสนับสนุนและเอื้ออ านวยในการ
ประกอบอาชีพเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เง่ือนไขในแต่ละขั้นตอน เกิดให้สามารถประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพต่อไป 

2) สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมเกษตรควรเอื้ออ านวยหรือจัดกิจกรรมที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บ ริ ก า ร ค ว า ม รู้  ถ่ า ย ท อ ด ทั ก ษ ะ 
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อบริการความรู้ เช่น การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เนื่องจาก
บุคคลที่ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้าสู่อาชีพเกษตรจ าเป็นต้อง
เรียนรู้และต้องการน าความรู้ต่างๆจากการฝึกอบรม 
กิจกรรมดูงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาอาชีพ
ต่อไป 
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The study expectations and attitude of farmer with pesticide chemical: A case study 
Ploung-soong village, Phranon sub-district, Muang district, Nakhon Sawan province, 
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นวาระ จันทรวรชาต (Nawara Jantaraworrachat)  กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ (Kun Silprasit)** อรินทม์ งามนิยม (Arin 
Ngamniyom)** ภัทรพงษ์ เกริกสกุล (Patarapong Kroeksakul)*** 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษามีวัตถุประสงค์ศึกษาความคาดหวังและทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้สารก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกข้าว กรณี
บ้านปลวกสูง ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วิธีการศึกษา ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้รู้  (5 ราย) และกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (30 ราย) โดยแนวทางการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 
สารก าจัดศัตรูพืชความจ าเป็นอย่างย่ิงในกระบวนการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร และเกษตรกรทั้งหมดคาดหวังสารก าจัด
ศัตรูพืชสามารถช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้มีรายได้มากขึ้น ทั้งนี้เกษตรกรทั้งหมดทราบเป็น
อย่างดีว่าสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 30 ท่ีมีทัศนคติว่าสารเคมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เกษตรกรทั้งหมดมีทัศนคติว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเลิกใช่สารก าจัดศัตรูพืช 
 

Abstract 
The study has aim for is study expectations and attitude of farmer with using of pesticide chemicals in 
rice production, the case in Pluang soong village, Phra-non Sub-district, Muang district, Nakhonsawan 
province, Thailand. Methodology use in – deep studies the 5 keys informant and 30 farmers by the semi – 
structure interview is tool for collecting data. Result, the pesticide chemical it’s very important to rice 
production of famer’s, and all famers expectation to the pesticide chemicals can improved to quality and 
yield of rice product are better, also more income of farmer increasing. However, the farmer are known to 
the healthy impact form pesticides chemical, but 30% of farmer has the perception with environmental 
impact form pesticides, so all farmer has the perception about its impossible to non-using pesticide 
chemicals. 
 
 
ความส าคัญ : สารก าจัดศัตรูพืช บึงบอระเพ็ด เกษตรกร 
Key Word: Pesticide, Boraped Lake, Famer 
 

                                                           
นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะวัฒนธรรมสิง่แวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
*** อาจารย์ประจ า คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร การ
ผลิตข้าวของชาวนาในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป
พร้อมกับการพัฒนาของโลก ขั้นตอนการเพาะปลูกใน
สมัยก่อนและตอนนี้ มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงและมีความ
แตกต่างกัน ประชากรส่วนใหญ่นิยมท าการเกษตร และท า
นาข้าวเป็นอาชีพหลัก โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั่วทุกภาครวม
ทั้งสิ้นประมาณ 102,400,000,000 ตารางเมตร 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ป ลู ก ข้ า ว น า ปี  ป ร ะ ม า ณ 
91,200,000,000 ตารางเมตร และปลูกข้าวนาปรัง 
ประมาณ 19,200,000,000 ตารางเมตร (ส านักจัดการ
คุณภาพน้ า, 2554) จากพฤติกรรมการการผลิตในอดีต
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน้อยกว่าปัจจัย
ปัจจุบัน ในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรมุ่งท า
การปลูกข้ าวเพื่อการค้า เป็นหลัก และเมื่อจ านวน
ป ร ะ ช า ก ร เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น  ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติลดลง ปริมาณข้าวป่าที่ใช้บริโภคไม่
เพียงพอเป็นสาเหตุให้มนุษย์ค้นพบวิธีการปลูกข้าว และ
พยายามน ารับเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (บุญหงษ์, 
2547) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่ม
สูงขึ้น มกีารน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อให้ ได้ผลผลิตสูงขึ้น มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพพืช และดิน โดย
การใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ซึ่งน าสารเคมีเข้ามาใช้ในระบบ
การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้การผลิตข้าวของชาวนาในประเทศไทย มี
การเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพัฒนาของโลก จากการ
รายงานของ Hayao และ Eiichi (1971) ได้รายงานถึง
สภาพการท านาของเกษตรกรภาคกลาง ที่พบว่าประมาณ
ปี พ.ศ. 2503 เริ่มมีการท าการศึกษาและทดลองการใช้
ปุ๋ยเคมีในแปลงนาแถบภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ระยะเวลาเดียวกันกับการเริ่มใช้สารเคมีเพื่อควบคุมและ
ก าจัดโรคในนาข้าว ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว
นั้นคือจุดเริ่มต้นของการใช้สารเคมีในนาข้าว แต่การ
เลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้นมีนักวิชาการหลายท่าน
กังวลถึงปัญหาที่จะส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (สาคร, 2556) 
การใช้สารเคมีทางการเกษตรยังมีความเสี่ยงอย่างมากที่
จะไหลไปปนเปื้อนในแหล่งน้ าธรรมชาติอีกด้วย (พรกมล, 
2539; ปาริชาติ และภัทรพงษ์, 2553) และเมื่อพิจารณา
ถึงทัศนคติของชาวนา พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรทราบ 
และกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อมีการใช้สารเคมีเข้า
มาในกระบวนการการผลผลิตพืช (ทินพันธุ์ และคณะ , 
2549) ส่งผลให้เกษตรกรเหล่านั้นมีระบบป้องกันตัวเองสูง 
แต่อย่างไรก็ตามความกังวลดังกล่าวคลอบคลุมไปถึงด้าน
สภาพแวดล้อม คือการตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น ดินและ
น้ า (พรกมล, 2539) 
 การตัดสินใจเลือกใช้สารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกรมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักของการ
เลือกใช้สารเคมีนั้น คือ เกษตรกรต้องการเห็นความ
แน่นอนของผลผลิต โดยไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ผลผลิต สารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่เกษตรน ามาใช้
นั้นเป็นสารเคมีจ าพวกก าจัดแมลงศัตรูพืช (วิชชาดา 
และตั้ม, 2554) และเพื่อให้ผลผลิตออกมาได้อย่างมี
คุณภาพ การฉีดพ่นสารเคมีส่วนใหญ่เป็น การว่าจ้างฉีดยา
ฆ่าแมลง (ทรงชัย, 2553)  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงใช้
สารเคมี เกินขนาดที่ฉลากก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจวิธีการใช้สารเคมี และ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีเป็นบางอย่างดี (สาย
สุนีย์,  2554) ปัจจุบันปริมาณการใช้สารเคมีที่มากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (วิทญา, 2554) และมีแนวโน้มการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากสถิติพบว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดวงใจ, 2540) ซึ่งเป็นการบ่งช้ี
ว่าเกษตรกรไทยมีปริมาณการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อไร่
เพิ่มสูงขึ้น  
 ประชากรในพื้นที่บ้านปลวกสูงท าการเกษตรใน
รูปแบบการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชในขั้นตอนการเพาะปลูก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายทั้งทางด้านสุขภาพและทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากพื้นที่บ้านปลวกสูงมีอาอาณาเขตติดต่อกับบึง
บอระเพ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ าของจังหวัดนครสวรรค์ และ
เป็นแหล่งเพราะพันธุ์ปลาน้ าจืดทีมีขนาดใหญ่ที่สุดใน
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ประเทศไทย ซึ่ งเกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจต่อ
ผลกระทบจากสารก าจัดศัตรูพืชในด้านสุขภาพ การเพิ่ม
ต้นทุนของการผลิต ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (ปาริชาติ และภัทรพงษ์, 2553; สาคร, 2556) 
จากข้อมูลดังกล่าว จึงเกิดค าถามงานวิจัยว่า เกษตรกรมี
ความคาดหวังอะไรจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช และ
เกษตรกรมีทัศติอย่างไรต่อใช้สารก าจัดศัตรูพืช เนื่องจาก
ปัจจุบันสารก าจัดศัตรูพืชได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนการเพาะปลูกข้าว  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความหวังและทัศนคติต่อการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ 
บ้านปลวกสูง  
 
วิธีการศึกษา 
 พ้ืนที่ศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การ
เลือกพื้นที่คือ 1) เป็นพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากการสร้าง
ประตูกันน้ าจนน้ าขังเป็นบึงบอระเพ็ด 2) เป็นชุมชนที่
อพยพมาจากพื้นที่ท่ีเป็นบึงบอระเพ็ดมาตั้งถิ่นฐาน 3) เป็น
พื้นที่ท่ีอยู่ติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 4) เป็นพื้นที่ที่สามารถ
ผลิตข้าวได้มากกว่า 1 รอบการผลิตต่อปี 5) เป็นพื้นที่ที่มี
การใช้สารเคมีในการผลิตข้าว และ6) เป็นพื้นที่ที่มีทั้งที่
ดอน และราบลุ่ม จากเกณฑ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกแบบ
จ าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) บ้านปลวกสูง ต.
พระนอน อ. เมือง จ.นครสวรรค์  ตั้ งอยู่พิกัด UTM 
(Universal Transverse Mercator) Zone 47 E 
629968.31 N 1734079.77 พื้นที่ทั้งหมด 4,787,000 
ตารางเมตร  เป็นพื้นที่นา  117 แปลง ซึ่ งมีขนาด 
1,394,832 ตารางเมตร  
 ตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 
  กลุ่ ม เ กษต รกร ตั ว อย่ า ง จ า แน ก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1) กลุ่มผู้รู้ (Key informant: KI) ด้าน
พื้นที่และพัฒนาการชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ 
จ านวน 5 คน 

 2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป จ านวน 30 
คน ที่ได้คัดเลือกจากการสุ่มแบบล าดับข้ัน (Stratified 
sampling) โดยจ าแนกจากขนาดถือครองพื้นที่ท ากิน
ออกเป็นพ้ืนท่ีมาก (มีขนาดมากกว่า 22,906 ตารางเมตร) 
พื้นที่ปานกลาง (มีพื้นที่ระหว่าง 3,834 – 22,905 ตาราง
เมตร) และพื้นที่น้อย (0 – 3,833 ตารางเมตร) จากนั้นจึง
ท าการคัด เลื อกแบบจ า เพาะ เจาะจง  ( Purposive 
sampling) กลุ่มเกษตรกรมีพื้นที่มากจ านวน 6 คน พื้นที่
ปานกลางมีจ านวน 10 และพื้นท่ีน้อยมีจ านวน14 คน 
 วิธีการเก็บข้อมูล 
  การศึกษาครั้งน้ีสัมภาษณ์เชิงลึก (In – 
deep interviews) ถึงพัฒนาการ และสถานการณ์การ
ผลิตข้าวในพื้นที่ศึกษา รวมถึงให้ทราบถึงความคาดหวัง 
รวมถึงทัศนคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร รวมถึงผลที่คาดหวังจากการใช้  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 แนวทางสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ า ง 
(Semi – structure interviews: SSI) (สุจินต์ และสุเก
สิณี, 2530) เป็นเครื่องมือหลักในการสัมภาษณ์เกษตรกร 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท า ก า ร เ ก็ บ ร วบร วมข้ อมู ล แล ะ
ตรวจสอบความสมบูรณของข้อมูลโดยการทวนค าตอบ 
(Rechecking data) กับเกษตรกร เพื่อท าการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content analysis) ในทัศนคติของเกษตรกร 
และความคาดหวังของเกษตรกรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) น าเสนอด้วย ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  

 
ผลการศึกษา 

บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ รู้  พบว่าบ้าน
ปลวกสูงมีพื้นท่ีทั้งหมด 4,784,000 ตารางเมตร มีลักษณะ
พื้นที่ราบลุ่มและเป็นท่ีดอนในบางส่วน พื้นที่บ้านปลวกสูง
มีอาณาเขตติดต่อกับบึงบอระเพ็ด  และมีเขตติดกับเขต
หวงห้ามมิให้ผู้ใดท าการประมงโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการแบ่ง
พื้นที่โดยกระทรวงเกษตราธิการเพื่อรักษาพืชพันธุ์ในปี 
พ.ศ. 2490 ด้านทางฝั่งตะวันออกบ้านปลวกสูง มีลักษณะ
พื้นที่ลาดเชิงเขา จนถึงริมฝั่งของเขตพื้นที่บึงบอระเพ็ด 
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เมื่อถึงฤดูฝน หรือช่วงน้ าหลาก บ้านปลวกสูงจะเป็นพื้นที่
ที่น้ าไหลผ่านก่อนลงสู่บึงบอระเพ็ด มีประชากรประชากร
ทั้งหมด 592 ราย มีครัวเรือนทั้งสิ้น 156 ครัวเรือน จาก
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของหมู่บ้านปลวกสูงพบว่ามี
รายช่ือเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรท านาจ านวน 95 
ครั ว เ รื อน อา ชีพหลักของชาวบ้ านคือการท าการ
เกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย และ
ประมง 

ข้อมูลเกษตรกร  
จากการศึกษากับเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล

จ านวน 30 คน เพศชายจ านวน 14 คน (ร้อยละ 47) เพศ
หญิง 16 คน (ร้อยละ 53) อายุเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่
ในช่วง 27 – 45 ปี (จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 33.3) และ 
46 - 60 จ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ46.6) อายุ 60 ปีขึ้นไป 
(จ านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 20) ระดับการศึกษาเกษตรกร
ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.6 จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 26.6 จบ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 23.3 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 3.3 

ข้อมูลรายได้และต้นทุนการผลิต 
 เกษตรกรจ านวน 30 ราย มีพื้นที่นา

ทั้งสิ้น 727,652 ตารางเมตร (เฉลี่ย 24,255.06 ตาราง
เมตรต่อครัวเรือน) โดยมีเกษตรกรจ านวน 5 คน (ร้อยละ 
16.6 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง) มีการเช่าพื้นที่ท านา
เพิ่มเติม เกษตรกรมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย อยู่ที่ 400 กิโลกรัม 
(หรือคิดเป็น 0.25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) โดยเกษตรกร
มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อไร่ของแต่ละรอบการผลิตที่ 3,900 บาท 
ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายผลผลิต (ณ เวลา
ท าการศึกษาเกษตรกรขายได้ 6,500 – 7000 บาทต่อ
กิโลกรัม) เกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 132476.66 
บาทต่อรอบการผลิต  

ข้อมูลรอบการผลิต  
ในอดีตนั้นการเกษตรเพาะปลูกข้าว

ท าในรูปแบบนาปีอย่างเดียว แต่ช่วงระยะเวลาหลังปี พ.ศ. 
2500 เป็นต้นมา เริ่มมีปรากฏการณ์ท านานอกฤดูมากขึ้น 
ส่วนหนึ่งเกิดจากช่วงฤดูฝนน้ าจะท่วมขังนาท าให้ไม่ได้
ผลผลิต และอีกบางส่วนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่
ทางการเกษตรมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการท านารอบที่สอง 

(นาปรัง) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการท านาตามแผนพัฒนา
ประเทศ จากการท าการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 30 
ราย พบว่าส่วนมากเกษตรกรท านา 2 ครั้งต่อปีการผลิต 
(ร้อยละ 84) รองลงมาเกษตรกรสามารถท านาได้มากถึง 3 
ครั้งต่อปีการผลิต จ านวน 4 ราย (ร้อยละ13) และมี
เกษตรกรเพียง 1 ราย (ร้อยละ3) ที่ท าการท านาเพียงครั้ง
เดียว 
 ข้อมูลการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 
  จากการสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า 
เริ่มมีการน าสารเคมีทางการเกษตรเข้ามาใช้งานตั้งแต่ 
พ.ศ. 2500 ชาวนาในพื้นที่เริ่มรับสารเคมีทางการเกษตร
จ าพวกปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยการสอบถามจากเพื่อนบ้าน
เป็นหลัก โดยเกษตรกรศึกษาการใช้งานสารเคมีทาง
การเกษตรจากเพื่อนบ้านโดยการสังเกต และเมื่อพบว่า
ผลผลิตข้าวของเพื่อนบ้านมีรวงสวย และสามารถส่งขาย
ได้ราคาดี จึงมีการน าปรับมาใช้ในพื้นที่ของตน สารเคมี
ทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่ เกษตรกรน ามาใช้นั้นเป็น
สารเคมีจ าพวกก าจัดแมลงศัตรูพืช (วิชชาดาและตั้ม , 
2554) เพราะศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
ผลผลิต ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายในระยะเวลาการ
เพาะปลูก และท าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ ากว่าที่เกษตรกร
ต้องการ 
 ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืช  
  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทั้งหมด
ใช้สารก าจัดศัตรูพืชในกระบวนการปลูกข้าว ซึ่งความ
คาดหวังของเกษตรในการใช้สารเคมี คือ เกษตรกรมีความ
ต้องการให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นการป้องกัน
ผลผลิตเสียหายในกระบวนการผลิต จึงใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชสอดคล้องกับรายงานจาก Cooper and Dobson 
(2007) กล่าวถึง การใช้สารก าจัดศัตรูพืชเพื่อการป้องกัน
ศัตรูพืช และวัชพืชนั้นเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่มีส่วนร่วม
ในการเจริญเติบโตของพืชผลผลิต เนื่องจากเกษตรกร
ทั้งหมดมีความเข้าใจว่าสารก าจัดศัตรูพืชนอกจากจะ
สามารถช่วยก าจัดศัตรูพืชต่าง ๆ แล้วยังสามารถช่วยเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย และเมื่อ
ผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึนจะส่งผลต่อการขายผลผลิต 
เพราะรายได้หลักของเกษตรกรมาจากการขายข้าว หาก
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ผลผลิตได้รับผลกระทบจากศัตรูพืชซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหาย และส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกร 
เกษตรกรจึงตัดสินใจใช้สารก าจัดศัตรูพืชเพื่อรักษาผลผลิต
ให้มีคุณภาพและปริมารการผลิต  โดยเกษตรกรคาดหวัง
ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้วยเหตุนี้
เองท าให้เกษตรกรยอมรับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เพราะ
สารก าจัดศัตรูพืชเป็นตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการ
และผลเชิงประจักษ์ 
 ความส าคัญของสารเคมีทางการเกษตร 

 จากการสัมภาษณ์ ทราบว่าเกษตร
ทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าเกษตรกรจ านวนหนึ่งจะพยายามหาสิ่งทดแทน
สารก าจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็ตาม แต่ยังไม่
สามารถลดหรือเลิกใช้ได้ สารก าจัดศัตรูพืช เกษตรกรมี
ความคิดเห็นว่าสารก าจัดศัตรูพืชเป็นตัวเพิ่มผลผลิตและ
รายได้ และเกษตรกรร้อยละ 33.3 ให้ความเห็นว่าสาร
ก าจัดศัตรูพืชมีความสะดวกในการใช้งาน และยังไม่ต้อง
เสียเวลาในการดูแลการพืชผลผลิตมากเกินความจ าเป็น 
โดยวัตถุประสงค์ของการใช้สารเคมีของเกษตรกร คือ 
 1) สารก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงต่อผล
ของเกษตรกรผลกระทบต่อรายได้ (ร้อยละ 100) 
 2) สารก าจัดศัตรูพืชมีผลโดยตรงต่อปริมาณแล
คุณภาพชองผลผลิตของเกษตรกร (ร้อยละ 100) 
 3) สารก าจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพในการก าจัด
ศัตรูพืช (ร้อยละ 100) 
 4) หากเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืชจะไม่มีการ
ป้องกันผลผลิตจากศัตรูพืช (ร้อยละ 33.3) 
 5) สารก าจัดศัตรูพืชสะดวกต่อการใช้งาน (ร้อย
ละ 33.3) 
 6) เกษตรกรไม่ทราบข้อมูลว่าหากเลิกใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชจะมีสิ่งใดมาทดแทน (ร้อยละ 10) 
 7) น าใช้สารก าจัดศัตรูพืชจนเป็นส่วนหนึ่งของ
วิธีการเพาะปลูกข้าวหากไม่ใช้ก็จะไม่ได้ผลผลิต (ร้อยละ 
6.6) 
 8) ไม่มีการน าสารทดแทนมาใช้อย่างจริงจัง
เพราะใช้ไม่ได้จริง (ร้อยละ 3.3) 
 

ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืช 
  ด้านสุขภาพ 
   เกษตรกรทราบเป็นอย่างดี
ถึงเรื่องของผลกระทบของสารก าจัดศัตรูพืชที่มีผลต่อ
สุขภาพ ว่าหากใช้ในปริมาณมากเกินความจ าเป็นจะก่อ
ผลกระทบต่อร่างกาย เช่น มีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ 
อาเจียน ระบบหายใจขัดข้อง ฯลฯ ทั้งนี้เกษตรกรทราบถึง
การป้องกันตนเองการใช้สารก าจัดศัตรูพืชเป็นอย่างดีด้วย
เช่นกัน ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ทินพันธุ์  และคณะ 
(2549) ที่พบว่า โดยสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกาย เสื้อแขน
ยาว กางเกงขายาว สวมถุงมือเพื่อป้องกันในการหยิบจับ 
และหน้ากาก ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องทางลมหายใจ 
นอกจากน้ีวิธีการฉีดสารเคมียังด าเนินการฉีดโดยที่ผู้ฉีดนั้น
อยู่ เหนือลม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้ งนี้พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) ท าการว่าจ้างฉีดพ่นสาร
ก าจัดศัตรูพืช เพื่อตนเองไม่ต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมี
โดยตรง 
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
    จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า มี
เกษตรกรร้อยละ 30 ที่รู้ (Know) และยอมรับ (Accept) 
ถึงผลกระทบของสารก าจัดศัตรูพืชที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่า การใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชนั้นท าการฉีดพ่นเพียงพื้นที่นาของตนเท่านั้น 
ฉะนั้นสารก าจัดศัตรูพืชที่ตนใช้จึงไม่น่าจะเกิดผลกระทบ
ใด ๆ กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับรายงายของ 
McDonald และ Glynn ซึ่งกล่าวไว้ในปี 1994 ว่ามี
เกษตรกรเพียงไม่กี่คนท่ีทราบการจัดการการก าจัดศัตรูพืช
ในลักษณะลดการใช้สารเคมี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
มองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป ทั้งที่มีการตรวจพบ
อยู่สารก าจัดศัตรูพืชในดินและแหล่งน้ าธรรมชาติอย่าง
กว้างขวาง Lichtenberg และ Zimmerman (1999) 
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ปลา นก และสิ่งที่
ไม่ใช่เป้าหมายของสารก าจัดศัตรูพืช (Benbrook, 1996) 
อีกด้วย 
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  ด้านเศรษฐกิจ 
  เกษตรกรทั้งหมดมีความ

เข้าใจว่าการใช้สารก าจัดศัตรูพืชส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ที่จะเข้ามาในครอบครัว อีกทั้งเหตุผลดังกล่าว ยัง
เป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกน า
สารก าจัดศัตรูพืชเข้ามาปรับใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูก 
โดยเกษตรกรมีความเข้าใจว่าการใช้สารเคมีมีผลต่อ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิต เมื่อน าผลผลิตที่มี
คุณภาพออกขายจะส่งผลให้ราคาขายอยู่ในราคาที่สูง และ
สามารถน ารายได้มายกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

 
ความเป็นไปได้ในการเลิกใช้สารเคมี 
 เกษตรกรทั้งหมดที่ท าการศึกษาคิดว่า 

เป็นไปไม่ได้ที่จะเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืช เพราะจะส่งผล
ต่อผลผลิตและรายได้ที่ได้รับ และเกษตรกรร้อยละ 33.3 
ให้ความเห็นว่าหากเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืชจะไม่สามารถ
หาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพได้เท่ากับสารก าจัด
ศัตรูพืช โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้ให้คะแนนระดับ 0 – 
10 ต่อความส าคัญของสารก าจัดศัตรูพืชพบว่ามีเกษตรกร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) ให้คะแนนในระดับ 8 รองลงมาใน
ระดับ 7 (ร้อยละ 26.6) ในระดับ 10 และระดับ 9 (ร้อย
ละ 13.3 ) ในระดับ 6 และระดับ 5 (ร้อยละ 3.3 ) 
ตามล าดับ เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ทราบเป็นอย่างดีว่า มี
สารจ าพวกอื่น เช่น สารชีวภาพ หรือน้ าหมักชีวภาพ ที่
สามารถใช้ทดแทนสารก าจัดศัตรูพืช แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 66.6) เช่ือว่าสารดังกล่าวมีประสิทธิภาพไม่
เท่าสารก าจัดศัตรูพืช ทั้งยังใช้ระยะเวลาในการเห็นช้านาน
เกินไป และเป็นการลงทุนที่เห็นได้ไม่ชัดเจน 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรกรรมเพาะปลูก
ข้าวกันมาเป็นเวลานาน และท านามากกว่า 1 ครั้ ง 
เกษตรกรอายุในช่วงอายุระหว่าง 27 – 41 ปี (5 คน) 42 
– 56 ปี (16 คน) 57 – 72 ปี (9 คน) จบการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา 14 คน (ร้อยละ 46.6) มัธยมศึกษา
ตอนต้น 8 คน (ร้อยละ 26.6) มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 
คน (ร้อยละ 23.3) และปริญญาตรี 1 คน (ร้อยละ 3.3) 

ซึ่งระดับการศึกษาไม่เป็นผลต่อการเลือกใช้งานสารเคมี 
และสารเคมีทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่ถูกน ามาใช้นั้นเป็น
สารเคมีจ าพวกก าจัดศัตรูพืช 
 เกษตรกรมีความหวังจากการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชในด้านผลผลิต เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ของครัวเรือน
ซึ่งจะท าครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเกษตรกร
เหล่านี้ทราบว่าสารก าจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
แต่มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 30 ที่ทราบว่าสารก าจัด
ศัตรูพืชสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรแน่ใจว่าสารก าจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
เพาะปลูก จะช่วยสร้างรายได้ของตนให้ดีขึ้น แต่เกษตรกร
เหล่านี้ก็ทราบดีว่ามีสารบางชนิดที่สามารถน ามาทดแทน
ได้ แต่ประสิทธิภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจเท่าสารก าจัดศัตรูพืช 
ทั้งเกษตรกรยังแสดงความเห็นว่า ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะ
มีการเลิกใช้สารก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากสารเคมีเป็นที่
ยอมรับและเกษตรกรเองมั่นใจในการใช้สารก าจัดศัตรูพืช
มากกว่าที่จะเลือกไม่ใช้สารเคมีใด  ๆ ในขั้นตอนการ
เพาะปลูกเลย  

ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการยืนยันถึง
ปรากฏการณ์การใช้สารก าจัดศัตรูพืชในประเทศไทยว่า
การที่จะหาวิธีการ ลด เลิก ใช้สารก าจัดศัตรูพืชนั้นเป็น
เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องท าการศึกษา และ
พัฒนากระบวนการหรือเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อ
ความหวังของเกษตรกร ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานในระดับส่วนของนโยบายรัฐ ในการวาง
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
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การส ารวจการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ในต ารายาพื้นบ้านล้านนากลุ่มรักษาโรคบ่าเฮ็ง 
Survey The Growing of Local Vegetables in Lanna Traditional Medicine, Treated 'Baheng' Illness 
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บทคัดย่อ 
จากข้อมูลการปริวรรตต ารายาพื้นบ้านล้านนา พบว่าผักพื้นบ้านหลายชนิดมีสรรพคุณส าคัญทางยาที่ใช้บ าบัดรักษากลุ่มโรคบ่าเฮ็ง 

ที่ส าคัญได้แก่ ถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus) ผักฮ้วน (Dregea volubillis Stapf.) ผักหวานป่า (Meliantha 
sauvis Pierre.) ผักหวานบ้าน (Sauropus androgynus (L) Merr.) ย่านาง (Tiliacora triandra Diels.) ฟักข้าว 
(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) และต าลึง (Coccinia grandis (L) Voigt) ดังนั้นเพื่อการรักษาฐาน
ทรัพยากรและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี จึงท าการส ารวจสภาวการณ์การปลูกและความนิยมในการบริโภคผักพื้นบ้านกลุ่มนี้ ในต าบลป่าป้อง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกผักที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้
เป็นแหล่งผลิตผักพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและบริโภคในวงกว้าง ภายหลังด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสรรพคุณทางยา เกษตรกรในเครือข่าย
ให้ความสนใจมีการปลูกผักพื้นบ้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน ผักที่เป็นที่นิยมสามารถขายได้ราคาดี ได้แก่ เชียงดา ต าลึง 
ผักหวานบ้าน ถั่วพู และย่านาง อย่างไรก็ตามความนิยมบริโภคยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มคนพื้นถิ่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนรุ่นหลังอาจกระทบ
ถึงวัฒนธรรมการบริโภคและส่งผลให้การปลูกผักพื้นบ้านลดลงได้ 

 

ABSTRACT 
Results from the transliterating of some manuscripts on the Lan Na traditional Medicine, 

showed a number of local medicinal vegetables were used for curing 'Baheng' Illness i.e. winged bean 
(Psophocarpus tetragonolobus), Pak-huan (Dregea volubillis Stapf.), Pak-wan tree (Meliantha sauvis 
Pierre.), Pak-wan (Sauropus androgynus (L) Merr.), Ya-nang (Tiliacora triandra Diels.), Fukkao 
(Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.), and ivy gourd (Coccinia grandis (L) Voigt). In order to save 
the indigenous plant resources for healthy and promoted widely consumption, thus, the researchers 
made a survey on growing and consuming of those medicinal vegetables situation of farming network 
in an area of Doi Saket district, Chiang Mai and Wieng Nong Long district, Lumphun, where had 
potentials for producing. After encouraged, they increased indigenous plant growing, most for 
household consuming and sharing.  Some well known vegetables, as Chiang-da, ivy gourd, Pak-wan, 
winged bean and Ya-nang could distribute to market. However, most of them were limited in local 
people taste. The change of life style of the young generation may affect their food culture and these 
plants may be neglected. 
 
ค าส าคัญ : พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน, ต ารับยาล้านนา, โรคบ่าเฮ็ง 
Key Words : local medicinal plant, Lan na traditional medicine 
*นักวิจัยช ำนำญกำร สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
**นักวิจยัช ำนำญกำรพิเศษ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
***นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร ศูนยว์จิัยระบบทรัพยำกรเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
****นักวิจัยช ำนำญกำร สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

597

บทน า 
ผักพ้ืนบ้านมักเป็นผักที่มีขึ้นเองเฉพาะถิ่นและมีการ

บริโภคภายในท้องถิ่น พืชผักพื้นบ้านนับเป็นอาหารที่
ประกอบด้วยสารอาหารที่ เป็นประโยชน์  อีกทั้ งมี
สรรพคุณทางยาที่ ช่วยบ ารุงให้ร่างกายแข็งแรงและ
ต้านทานโรคได้  และเนื่องจากเป็นพืชพื้นถิ่นมักมีความ
คงทนต่อโรคและแมลงในสภาพภูอากาศของพื้นที่นั้นๆ
อยู่แล้ว ดังนั้นพืชผักพื้นบ้านนั้นส่วนใหญ่เป็นอาหารที่
ปลอดภัยจากสารเคมีท้ังหลาย ผักพื้นบ้านจึงเป็นอาหาร
ที่มีคุณประโยชน์มาก จากข้อมูลการปริวรรตต ารายา
พื้นบ้านล้านนาในโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาค้นคว้า
ต ารายาพื้นบ้านล้านนา: กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือ
บ่าเฮ็ง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคผิวหนังจ าพวกผื่นคัน ตุ่ม ฝี สาน
(เพ็ญพรรณ, ๒๕๕๔) พบว่า ผักพื้นบ้านหลายชนิดที่มี
สรรพคุณทางยาใช้เป็นส่วนผสมส าคัญในยาบ าบัดรักษา
กลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง ที่ส าคัญ ได้แก่ ถั่วพู ผักฮ้วน 
ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน ย่านาง ฟักเข้า (หรือฟักข้าว)  
และต าลึงเป็นต้น  ผักเหล่านี้ต่างมีสรรพคุณส าคัญทางยา
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดังนั้นการได้บริโภคผัก
กลุ่มนี้เนืองๆน่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ให้แข็งแรงและป้องกันโรคกลุ่มนี้ ได้ จึงมีแนวคิดที่จะ
เผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
สรรพคุณทางยา และส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพร
พื้นบ้านไว้บริโภคในวงกว้างในรูปแบบของพืชผักปลอด
สารพิษ สร้างสุขภาพที่ดี อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และรักษาแหล่งพันธุกรรมของพืชผักพื้นบ้าน
ที่มีคุณค่าสูงไว้มิให้สูญหาย  

ถั่วพู ประกอบด้วยโปรตีนและธาตุอาหารต่างๆ 
เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
และเหล็ก เมล็ดแก่มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นหลายชนิด มี
น้ ามันทีไ่ม่ท าให้เกิดอุดตันในเส้นเลือด มีสารโทโคฟีรอลป
ริมาณมาก และมีคุณสมบัติต้านการเกิดอ็อกซิเดช่ัน จึง
ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกาย  ช่วยบ ารุง
ร่างกาย แก้อ่อนเพลีย บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดไข้ 
ส่วนรากไปใช้เป็นส่วนประกอบยาแก้โรคหัวใจและชู
ก าลัง ส่วนหัวที่อยู่ใต้ดินนั้นน ามาเผาหรือนึ่งกินช่วยบ ารุง
ก าลัง (สุธาทิพ, 2551; พรรณเพ็ญ และคณะ, 2554)  

ผักฮ้วน มีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก ไนอะซิน เบต้าแคโรทีน และวิตามิน
ต่าง ๆ รากผักฮ้วน ขับพิษร้อน พิษไข้ พิษไข้หัว พิษฝีไข้
กาฬให้ซ่านออกมาจากภายใน ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะ
พิการ แก้พิษน้ าดีก าเริบ แสบร้อนหน้าตา ปวดศีรษะ 
(พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2553; พรรณเพ็ญ และคณะ, 
2554) 

 ผักหวานป่า และผักหวานบ้าน เป็นผักที่มีคุณค่า
ท า ง โภชนากา รสู ง  โ ด ย เ ฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง โ ป ร ตี น 
คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เบต้าแคโรทีน 
วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปริมาณเส้นใย 
ช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้น รากเป็นยา ถอนพิษร้อน พิษ
ไข้ แก้ขัดเบา คางทูม พอกแผล ฝี น้ ายางใช้หยอดตาแก้
อักเสบ  เป็นยาประสะน้ านม ช่วยมดลูกเข้าอู่ บ ารุงหญิง
ห ลั ง ค ล อ ด  (ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
อุบลราชธานี, 2553; พรรณเพ็ญ และคณะ, 2554) ใบ
และรากผักหวานป่า รักษาแผล ปวดในข้อ ปวดหัว ปวด
ท้อง แก้น้ าดีพิการ (พรรณเพ็ญ และคณะ, 2554)  

ย่ า น า ง  มี วิ ต า มิ น เ อ   วิ ต า มิ น ซี  โ ป ร ตี น 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
ไธอะมีน ไรโบฟลาวิน และเบต้าแคโรทีน และมีเส้นใย
มาก  ย่านางถือเป็นยาเย็น โดดเด่นด้านการดับพิษและ 
เป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด แก้พิษตานซาง สุกใส ฝีดาษ ถอน
พิษผิดส าแดง แก้เบื่อเมา โรคหัวใจ แก้ลม เลือดตก ตก
ขาว และเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของต ารับยาเบญจโลก
วิเชียร หรือยา 5 ราก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
อุ บล ราชธานี ,  2553; คณะ เภสั ชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2554; พรรณเพ็ญ และคณะ, 
2554)  

ฟักข้าว เยื่อหุ้มเมล็ดมีปริมาณเบตาแคโรทีน 
และไลโคพีนมาก ช่วยบ ารุงสายตา เป็นอาหารต้านมะเร็ง 
บ าบัดอาการอักเสบบวม กลากเกลื้อน ฝี อาการฟกช้ า 
ริดสีดวง แก้ท้องเสีย อาการผื่นคันและโรคผิวหนังติดเช้ือ
ต่างๆ รากและใบ ถอนพิษไข้ ดับพิษทุกชนิด เมล็ดแก้หูด 
ฝีมะม่วง บ ารุงปอด แก้ไอ วัณโรค มีแคลเซียมและ
วิตามินซีสูง และยังมีเส้นใยมากจึงช่วยในการขับถ่าย 
(สุธาทิพ, 2550; พรรณเพ็ญ และคณะ, 2554)  
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ต าลึง ใบเป็นอาหารที่มีบีตาแคโรทีนสูงมาก บ ารุง
สายตา ดูดจับสารพิษในระบบทางเดินอาหารได้ดี แก้
หลอดลมอักเสบ ต้น รักษาเบาหวาน ก าจัดกลิ่นตัว ใบ 
รักษาโรคผิวหนัง เริม งูสวัด แก้ท้องอืด จุกเสียด รากและ
หัว ดับพิษทั้งปวง (สุธาทิพ, 2549; พรรณเพ็ญ และคณะ, 
2554) 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

ส ารวจแหล่งปลูก ปริมาณการปลูกและความนิยม
บริโภคพืชกลุ่มนี้ในพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งส าคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน และส่งเสริมการปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน และเพิ่มการผลิตเป็นการค้า เพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนในชุมชนและรักษาแหล่งพันธุกรรม
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน  
 
วิธีการวิจัย 

1. ด าเนินการเลือกพื้นที่แหล่งเกษตรกรรมที่เป็นมี
การปลูกผักเป็นการค้า และยังมีการปลูกพืชผักพื้นเมือง  
ของจังหวัดเชียงใหม่ และล าพูน  

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
เกษตรอ าเภอ และผู้น าชุมชน ศึกษาบริบทของชุมชน 
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในการด าเนินกิจกรรม ติดตาม 
และประเมินผล  

3. ออกส ารวจ สร้างความคุ้นเคย และสัมภาษณ์ 
เพื่อน าไปประเมินสถานการณ์การปลูกพืชผักพื้นเมือง
และการบริโภค  

4. จัดอบรม และให้ความรู้รายบุคคลตามความ
สนใจ เพื่อเผยแพร่คุณประโยชน์ของผักพื้นบ้านตาม
ต ารับยาล้านนา  

5. ติดตามสถานการณ์การปลูกผักพื้นบ้านหลังการ
เผยแพร่ความรู้ โดยเฉพาะ ถั่วพู ผักฮ้วน ผักหวานป่า 
ผักหวานบ้าน ย่านาง ฟักข้าว และต าลึง โดยเพิ่มผักเชียง
ดา ซึ่งเกษตรกรสนใจ ตามจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมวิจัยตาม
ความสมัครใจ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
จ านวน 11 ราย และต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
ล าพูน 7 ราย  

ผลการวิจัย 
คณะวิจัยได้เลือกส ารวจและศึกษาข้อมูลจากกลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรม ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแหล่ง
ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ซึ่งมีการปลูกผัก
ทั่วไปเป็นการค้า และมีการปลูกพืชผักพื้นบ้านบ้างเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน (ตารางที่ 1) เกษตรกรให้ความสนใจ
ร่วมในกิจกรรมวิจัยตามความสมัครใจกระจายอยู่ใน
หลายหมู่บ้าน  
ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรทีร่่วมโครงการที่มีการปลกูผกั
พืน้บ้านอยูก่่อน 
 จ านวนชนิดของผกัพืน้บ้าน 

<11 11-20 21-30 >30 
ดอยสะเก็ด 9.1 54.5 36.4  

เวียงหนองลอ่ง - 42.9 42.9 14.3 
 
พ้ืนที่เกษตรกรรมต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
เชียงใหม ่

มีการปลูกข้าว ข้าวโพด ผลไม้ และผักต่างๆ เช่น 
แตงกวา บวบ ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้ง คะน้า พริก 
มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งปลูกเป็นการค้าท ารายได้ให้
เกษตรกรเป็นอย่างดี ส าหรับการปลูกผักพื้นบ้านมีการ
ปลูกในบริเวณบ้านหรือริมรั้ว ส าหรับบริโภคในครัวเรือน
และแบ่งปันเพื่อนบ้านตามวิถีชุมชน ไม่มีการใช้สารเคมี
ก าจัดแมลงศัตรูพืช เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่วนใหญ่
(54.5%) มีการปลูกผักพื้นบ้าน 11-20 ชนิด (ตารางที่ 1) 
ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ที่มี ผักที่ปลูก เช่น ผักฮ้วน ผักปลัง ผัก
คาวตอง ผักหูเสือ ผักหวาน ผักฮี้ ผักหูด ถั่วพู ต าลึง ขิง 
ไพล เป็นต้น อย่างละ1-3 ต้น หรือเป็นกอ ตามขนาดของ
พื้นที่ โดยให้ผลผลิตตามฤดูกาล หากมีผลผลิตมากก็
น าไปขายที่ตลาดในชุมชน โดยไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 

หลังการด าเนินการให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก
พืชผักพื้นบ้านที่อยู่ ในต ารับยารักษาโรคบ่าเฮ็ง แก่
เกษตรกรที่ร่วมกิจกรรมของโครงการจ านวน 11 ราย 
เกษตรกรมีการปลูกผักพื้นบ้านกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตามความ
สนใจ โดยปลูกบริเวณรอบๆบ้าน หรือริมรั้ว มีการปลูก
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ถั่วพู ผักฮ้วน ผักหวานบ้าน ย่านาง ผักเชียงดา และต าลึง 
โดยปลูกตามความนิยมบริโภค แต่ ไม่พบการปลูก
ผักหวานป่าเพราะเป็นพืชที่ปลูกยาก ทั้งที่มีความนิยม
บริโภคอยู่บ้าง แต่ไม่มีการปลูกและบริโภคฟักข้าวในกลุ่ม
ตัวอย่าง (รูปที่ 1) ผักพื้นบ้านกลุ่มนี้ที่ปลูกเชิงการค้ามี 4 
ชนิด ได้แก่ ถั่วพู ผักหวานบ้าน เชียงดา และต าลึง ซึ่งมีผู้
นิยมบริโภคกันมาก อย่างไรก็ตามตลาดของผักพ้ืนบ้านยัง
ไม่สามารถขยายได้มากนัก  

 

 
 
รูปที่ 1  เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักพื้นบ้านที่
ใช้รักษาโรคบ่าเฮ็ง และความนิยมบริโภค ของต าบลป่า
ป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 
พ้ืนที่เกษตรกรรมต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
ล าพูน 

การปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านมีความหลากหลายใน
บริเวณบ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตามวิถีชุมชนเช่นเดียวกับที่ต าบลป่าป้อง
แล้ว  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ 42.9% มีการปลูกผัก
พื้นบ้าน 11-20 ชนิด และ 21-30 ชนิด (ตารางที่ 1) เช่น 
ผักหวาน ผักฮ้วน เชียงดา ตูน คาวตอง ผักปลัง ชะอม 
ช้าพลู มะรุม มะระ ผักเฮือด ผักกูด ผักไผ่ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบ้าน 
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษโดยมีศูนย์พัฒนาการผลิต และ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งนอกจากส่งเสริมการปลูกผักที่นิยม
บริโภคกันทั่วไปแล้ว ยังส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านและ
สร้างให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย 

หลังการด าเนินการให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก
พืชผักพื้นเมืองที่อยู่ ในต ารับยารักษาโรคบ่าเฮ็ง แก่
เกษตรกรที่ร่วมโครงการจ านวน 7 รายแล้ว เกษตรกรมี
การปลูกผักพื้นบ้านกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตามความสนใจด้วย
ความหลากหลาย โดยปลูกบริเวณรอบๆบ้านหรือริมรั้ว 
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกผักเชียงดา รองลงมาเป็น 
ถั่วพู ผักหวานบ้าน ย่านาง และต าลึง  ส าหรับผักหวาน
ป่า และฟักข้าว มีผู้ปลูกน้อย เนื่องจากปลูกยาก และ
ให้ผลผลิตเฉพาะฤดูกาล ผักพื้นบ้านกลุ่มนี้ที่ปลูกเชิง
การค้า ได้แก่ ผักฮ้วน เชียงดา และย่านาง สามารถผลิต
ขายนอกพ้ืนท่ีและจังหวัดใกล้เคียงได้ (รูปที่ 2) 

 

 
 
รูปที่ 2   เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรที่ปลูกพืชผักพื้นบ้านที่ใช้
รักษาโรคบ่าเฮ็ง และความนิยมบริโภค ของต าบลวังผาง
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ทั้งต าบลป่าป้อง แลต าบลวังผาง มีการปลูกผัก
พื้นบ้านที่หลากหลาย อีกทั้งคนในชุมชนยังมีความนิยม
บริโภคผักพื้นบ้านเหล่านี้อยู่ จึงยังเป็นแหล่งพันธุกรรม
พืชผักพื้นเมืองที่ยังไม่เสี่ยงต่อการสูญหายในระยะเวลา
อันใกล้ แต่ความนิยมยังจ ากัดในกลุ่มคนพื้นถิ่น สภาวะ
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมอาจท า ให้ชนรุ่ นหลั ง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภค และละเลยพืชผัก
พื้นบ้านจนท าให้การปลูกพืชผักเหล่านี้ลดน้อยลง สิ่ง
ส าคัญคือวิถีชุมชนและการถ่ายทอดวัฒนธรรมการบรโิภค
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ผักพื้นเมืองสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนี้การปลูกไม่มีการใช้
สารก าจัดศัตรูพืช ผลผลิตจึงเป็นอาหารปลอดภัย 

การเข้าไปเผยแพร่ความรู้ ด้านคุณประโยชน์ทางยา 
และคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการ ช่วยกระตุ้นให้
ตระหนักและรักษาวัฒนธรรมการบริโภคผักพื้นบ้าน อีก
ทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างจากการเป็นโรคบ่า
เฮ็ง โดยเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
การปลูก และบริโภคผักพื้นบ้านกลุ่มนี้ สามารถน าไป
ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นต่อไป ส าหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการผู้
แต่ได้ร่วมการอบรมก็จะได้รับความรู้ที่อาจน าไปปฏิบัติ
ภายหลังได้  

โอกาสทางการตลาดเป็นอีกปัจจัยที่จะท าให้มีการ
ปลูกที่ยืนยาว การมีนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐท าให้
กลุ่มเวียงหนองล่องได้รับการสส่งเสริมความรู้และมี
โอกาสทางการตลาดเป็นอย่างมาก ขณะที่กลุ่มดอย
สะเก็ด ยังต้องช่วยเหลือตัวเองด้านการตลาด 

ข้อมูลทางวิชาการด้านคณุประโยชน์ หรือสรรพคุณ
ทางยา เป็นอีกปัจจยัที่ท าให้ผักพืน้บ้านเหล่านี้มีคณุค่าทาง
เศรษฐกิจ และได้รับความสนใจบริโภคเป็นวงกว้างทั้งชาว
ไทยและชาวตา่งชาติ ปัจจุบันมเีทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธ์ มีบทบาทมากที่จะช่วยเผยแพร่
วัฒนธรรมทางอาหารท้องถิ่น และส่งเสรมิให้มีการบรโิภค
เพื่อสุขภาพ อีกทั้งมีการท่องเที่ยว การเคลื่อนยา้ยของคน
จากท้องถิ่นอื่น  สามารถช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมทางอาหาร
ไปสูค่นในถิ่นอื่นไดร้วดเร็ว 

 
สรุป 

เกษตรกร และชุมชนทั้ง 2 แห่ง เห็นความส าคัญของ
การบริโภคผักพื้นบ้านซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการและ
สรรพคุณทางยา มีการปลูกผักพื้นบ้านที่หลากหลายอยู่แล้ว 
และมีการเพิ่มการปลูกผักพื้นเมืองที่แนะน า การปลูกผักให้
เป็นอาหารที่ปลอดภัย มีความต้องการสืบทอดวัฒนธรรม
การบริโภคผักพื้นเมืองสู่รุ่นลูกหลาน และรักษาแหล่ง
พันธุกรรมต่อไป 

  
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอ ข้าราชการส านักงานเกษตร 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี
ต าบลวังผาง ข้าราชการส านักงานเกษตร และเจ้าหน้าที่
เครือข่ายการเรียนรู้และศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
และเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 
 
เอกสารอ้างอิง 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553. 

ผักหวานบ้าน.http://www.phargarden.com/mai
n.php 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553. 
ย่านาง.http://www.phargarden.com/main.php 

พรรณเพ็ญ เครือไทย อมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม และนิตยา 
บุญทิม. 2554. การจัดการความรู้ต ารายาพื้นบ้าน
ล้านนา: กรณีศึกษากลุ่มโรคมะเรงหรือบ่าเฮ็ง. 
เชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม หาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. 2553. 
ผักฮ้วน. ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร; 

 http://www.foodnetworksolution.com/wiki/
word/3304/ 

สุธาทิพ ภมรประวัติ. 2551. ถั่วพ.ู มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 
http://www.doctor.or.th/article/detail/ 

สุธาทิพ ภมรประวัติ. 2549. ผักต าลึง : อาหารสมุนไพร
ริมรั้ว. มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 
http://www.doctor.or.th/article/detail/1556 

สุธาทิพ ภมรประวัติ 2550. ฟักข้าว อาหารต้านมะเร็ง 
 http://www.doctor.or.th/article/detail/1060 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล. 2554. ย่านาง...อาหารที่เป็นยา. 
บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ; 
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/kno
wledge/article/34/ 

 



สาขาที่ 4

การเสริมสรางสุขภาพของคน

ในชุมชน
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การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในสวนสมุนไพรไทย 
The Tourism Promotion in Herb of Thai Park. 

 
นางสาวลลิลาลี ศิริวไิลเลิศอนันต(์Miss.LinlaleeSiriwilailerdanun) 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเสนอแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในสวนสมุนไพร

ไทย จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 
(Medical Hub of Asia)สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวของการบริการทางด้านสุขภาพและตลาดท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลาย
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2557)ท าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ใช้อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เช่นการท่องเที่ยวสมุนไพรไทยเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มี
ความสมดุลในมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพใน
สวนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 

 

 
ABSTRACT 

This article aims to introduce the concept of The Tourism Promotion in Herb of 
Thai Park. The government has set a development strategy for South Asia at the center of 
health (Medical Hub of Asia).In the current situation, the tourism market has been fiercely 
competitive. Resulting in the expansion of health services and health promotion as a 
tourism market. (Tourism Authority of Thailand, 2557).Thailand must reorient tourism 
promotion using a distinctive identity, such as tourism, herbs, Thailand. To promote 
medical tourism to balance social and economic dimensions.This will entail the 
development of health tourism in Thailand and sustainable in Herb of Thai Park. 

 
 

 
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ , การท่องเที่ยวในสวนสมุนไพร 
Key Words:The health Promotion, the tourism in herb of Thai park. 
*สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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บทน า 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป็ น

อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาท
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่
ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศการสร้าง
งานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการ
คมนาคมขนส่งรวมไปถึงการค้าและการลงทุน 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554)  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ  ฉบั บที่  1 1  พ .ศ . 2555 -2559 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี)ได้ให้
ความส าคัญกับการ   พัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ประชากร
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ มีความสุขในการด าเนินชีวิตที่จะ
น าไปสู่การมี “สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” 
องค์ประกอบส าคัญที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
สร้างความสุขของมนุษย์ก็คือการมีสุขภาวะซึ่ง
หมายถึงคนที่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นคนที่มีร่างกาย
แข็ ง แ ร ง  ไ ม่ เ จ็ บป่ วย   มี อ ายุ ยื น ย าว  มี
สุขภาพจิตใจที่ดี มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  สร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว และสังคมได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

การท่องเที่ยวเ ชิงส่ง เสริมสุขภาพ 
(Health Promotion Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่ซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร
ภายในประเทศที่ได้รับการสนับทั้งจากภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนแล้ว เมื่อมีการเปิดเสรีภาค
บริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
การยอมรับ ในบริ ก ารด้ านสุ ขภาพจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ  ประกอบกับการที่
รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 
ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักที่ส าคัญด้านหนึ่งของยุ
ทศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of 
Asia)  

ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย 
ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของ
ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย ถือ
ว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
เป็นอย่างมาก 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บทความ
นี้มี เป้าหมายที่จะน าเสนอการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สวนสมุนไพรไทยให้มีความสมดุลในมิติทาง
สังคม และเศรษฐกิจ อันจะน ามาซึ่งการ
พัฒนาการท่องเที่ยวสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน  
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แนวคิดและทฤษฏี 
แ น วคิ ด ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ถื อ ว่ า เ ป็ น

อุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
ประเทศไทยซึ่ งท า ให้ เกิดผลประโยชน์ด้ าน
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในช่วง
ระยะ เ วลากว่ าทศวรรษที่ ผ่ านมาถื อ ได้ ว่ า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมากโดยมีนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศมากเป็นอันดับ๑๐ของโลกและ
สร้างรายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดับ๗ของโลก
นอกเหนือจากการท่องเที่ยวในลักษณะทั่วไปแล้ว
ยังมีการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ก าลังเติบโต
แบบก้าวกระโดดในปัจจุบันและมีศักยภาพทาง
การตลาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศ
ไทยด้วยเช่นกันคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(http://tourismawards.tourismthailand.org) 

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) คือการเดินทางท่องเที่ยว
เยี่ยมชมสถานที่ท่ีสวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเที่ยวในลักษณะทั่วไปเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพการออก
ก าลังกายอย่างถูกวิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิตลอดจน
การตรวจร่างกายและการรักษาพยาบาลซึ่งเป็น
การท่องเที่ยวที่มีจิตส านึกต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งได้
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็น๒ประเภท
ดังนี้ 
๑. การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Tourism) เป็นการเดินทางไปใน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้วิถี
ชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในที่พักแรมอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและมี
คุณภาพมาตรฐานเช่นการนวดอบประคบสมุนไพร
การใช้น้ ามันหอมระเหย (Aroma Therapy) วารี
บ าบัด (Water Therapy) การอาบน้ าแร่หรือน้ าพุ
ร้อนการฝึกกายบริหารการฝึกปฏิบัติสมาธิแนว
พุทธศาสน์การบริการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพเป็นต้น 
๒. การท่องเที่ยวเชิงบ าบัดรักษาสุขภาพ (Heath 
Healing Tourism) เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยว
โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวไปรับ
บริการบ าบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาลและ
การ ฟ้ืนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถาน 
พยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเช่นการตรวจ
ร่างกายการรักษาโรคต่างๆการท าฟันและการ
รักษาสุขภาพฟันการผ่าตัดเสริมความงามการ
ผ่าตัดแปลงเพศเป็นต้น 
จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย : ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย 
จุดแข็ง 
– ความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปทั้งด้านการท่องเที่ยว
และด้านสุขภาพ   
– ความพร้อมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มี
อยู่อย่างหลากหลายในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ เอ้ือ
ต่อการท่องเที่ยวพักผ่อน และการพักฟ้ืนหลังการ
บ าบัดรักษา   
– ความพร้อมของบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านที่พัก ซึ่งมีบูติค
โฮเต็ลที่โดดเด่น 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– ความพร้อมของบุคลากรด้านการแพทย์ที่
เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีอัธยาศัยที่ดี 
และจิตใจโอบอ้อมอารี   
– สถานพยาบาลของไทยหลายแห่งได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ  (Joint Commission 
International – JCI)  – ความมีชื่อเสียงด้าน
การแพทย์เฉพาะทาง จากความเชี่ยวชาญของ
แพทย์ ความทันสมัยด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์
แขนงต่างๆ   
– ทักษะด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะ
การนวดแผนไทย และ สปาซึ่งใช้สมุนไพรไทย ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โอกาส 
– แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้ความ
ต้องการที่พ านักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งรวมทั้ง
บริการด้านสุขภาพในต่างประเทศ เพิ่มข้ึนตาม 
โดยมีประเทศในเอเชียที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ า
กว่าเป็น ปลายทางเป้าหมาย   
– สภาพการด ารงชีวิตในสังคมเมือง ที่เต็มไปด้วย
การแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียด และโรคภัย
ต่างๆ ตามมา เป็นโอกาสในการขยายตัวของ
บริการส่งเสริมสุขภาพ   
– การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 เกื้อหนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในอาเซียน ส่งผลดีต่อประเทศไทย รวมทั้ง
ยังเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนใน ธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ และการขยายเครือข่ายเข้า
ไปรับบริหารโรงพยาบาล ในประเทศกลุ่ม CLMV
  – ท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลาง

ของอาเซียน ประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมเชื่อมระหว่างประเทศ เกื้อหนุนต่อการ
เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพของไทย 
จุดอ่อน 
– ระยะเวลาพ านัก ของชาวต่างชาติที่เข้ามารักษา
ในประเทศไทยและผู้ติดตามโดยไม่ต้องท าวีซ่า 
เพียง 30 วัน ไม่เอ้ือต่อการเดินทางเข้ามารักษา
บางโรคที่ใช้เวลานาน (อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ขยายระยะเวลาเป็น 90 วัน โดยขั้นต้นจะผ่อนผัน
ให้ส าหรับ 5 ประเทศในกลุ่มอาหรับ ได้แก่ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรต กาตาร์ คูเวต โอมาน และบาห์เรน 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในช่วงปลายปี 2555 
เป็นต้นไป)   
– ข้อจ ากัดด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ของคนไทย   
– การก าหนดเพดานการลงทุนของนักลงทุน
ต่างชาติไว้ที่ 49% ไม่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 
โดยเฉพาะการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์และ
เครื่อง มือทางการแพทย์ ที่ยังต้องพ่ึงการน าเข้า
จากต่างประเทศ   
– สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ และภัย
ธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยในประเทศไทยของบรรดานักท่องเที่ยว
ต่างชาติ 
อุปสรรค 
– ความคล้ายคลึงด้านวัฒนธรรมในความเป็น
ประเทศมุสลิม รวมทั้งการมีอาหารฮาลาลของบาง
ประเทศ อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร์ สามารถ
ดึงดูดตลาดกลุ่มมุสลิมได้ง่ายกว่า   
– ความได้เปรียบด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของหลายประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 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– มาเลเซียก าลังด าเนินการขยายเวลาพ านักใน
ประเทศให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการด้านการแพทย์
และผู้ติดตาม จาก 30 วันเป็น 180 วัน (โดยต้อง
มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาลในมาเลเซียที่ 
ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการทางการแพทย์)   
– ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ อาทิ ลาว 
เวียดนาม และกัมพูชา เปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติ เข้าไปลงทุนในธุรกิจได้ 100%ที่มา :
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ,บทความAEC  
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ 

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ 
 การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นค า
ที่นักวิชาการในหลายสาขาต่างยอมรับกันใน
ปัจจุบัน  ใน  ภาษาอังกฤษมีค าศัพท์ที่ ใช้ ใน
ความหมายนี้หลายค า เช่น Medical Tourism 
(การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ )  และ Health 
Tourism (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่รวมค าว่า 
Medical และ Wellness (Healthy and 
Happiness)ซึ่งมีความที่ครอบคลุมกว่าในสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
เป็นการเกิดการเดินทางเพ่ือการรับบริการการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พแ ล ะ ก า ร รั ก ษ า พย า บ า ล  ใ น
ต่างประเทศของตน ซึ่งเป็นกลไกทางการตลาด
ปกติ เนื่องจากการมีข้อจ ากัดในการรับการดูแล
สุขภาพ หรือความต้องการการซื้อหา หรือการรับ
บริการการดูแลสุขภาพ และ/หรือ การรักษา 
พยาบาล ในประเทศหรือถิ่นที่ตนเองพ านักอาศัย 
ทั้ งนี้ เกือบทั้ งหมดเป็นบริการที่ ไม่มี  หรือไม่

สามารถรับบริการได้ในช่วงเวลาที่จ าเป็นและ
ช่วงเวลาที่ผู้รับบริการต้องการ 
(จิติศักดิ์  พูนศรีสวัสดิ์, 2012 : วิชาการ.คอม)ชนิ
ดา ทวีศรี (2007 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสด
งดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต
และพักผ่อนหย่อนใจ  โดยแบ่งเวลาจากการ
ท่องเที่ยวเพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและหรือ
การบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น  การรับ
ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพ  การออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การนวด  อบ ประคบสมุนไพร  การ
ฝึกปฏิบัติสมาธิ  ตลอดจนการตรวจร่างกาย  การ
รักษาพยาบาล  และอ่ืนๆ    
 ณั ฐ พล  ลี ล า วัฒ น านั นท์  ( 2 5 57  : 
ออนไลน์) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพ่ือท ากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ/หรือบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพ และ
รักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการท่องเที่ยวที่มี
จิตส านึกต่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป และแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  

(1) การบริการด้านการแพทย์  
(2) การบริการด้านสุขภาพ  
(3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร 

 จากการศึกษาแนวคิด สรุปได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion 
Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชม
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สถานที่ที่สวยงามเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและแบ่ง
เวลาเรียนรู้หรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนการรับค าปรึกษา
แนะน าด้านสุขภาพ เพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพและ
รักษาพยาบาลด้วยการบริการด้านการแพทย์ การ
บริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สมุนไพร 
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพใน
ประเทศไทย 
 ส าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู้
วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจโดยเลือกพักแรมใน
สถานที่พักตากอากาศประเภทโรงแรมหรือรีสอร์ท
ที่มีศูนย์สุขภาพจัดไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาท า
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในที่พักแรมหรือนอก
ที่พักแรมเป็นการเพ่ิมพูนพละก าลังให้สมบูรณ์
แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล
โดยทั่วไปนิยมการเดินทางไปท่องเที่ยวในชนบท
ต่างจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่สวยสดงดงาม โดยจัดโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายบรรจุไว้ในโปรแกรม
การท่องเที่ยวนั้นด้วย 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
จึงถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับการนิยม
แพร่หลายเป็นอย่างมาก และมีประโยชน์ในการ
สร้างจิตส านึกต่อการส่งเสริมสุขภาพแลพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ  นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมไปในตัว อีกด้วย
สอดคล้องกับนโยบายและแผนการตลาดการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนวทางการด าเนินงาน
ปี ๒๕๕๗ 
1. แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
       1.) เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย โดย
การสร้างแบรนด์ประเทศให้แข็งแกร่งและแตกต่าง
จากคู่แข่งอย่างชัดเจน  เน้นน าส่งภาพลักษณ์เชิง
คุณค่าของไทยสู่จิตใจของนักท่องเที่ยวด้วย
เอกลักษณ์ “ความเป็นไทย”  และการสร้างความ
ประทับใจผ่านประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า  เพ่ือการ
เป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน ของนักท่องเที่ยว  
       2.) เร่งการเติบโตของรายได้ทางการ
ท่องเที่ยว  พร้อมสร้างสมดุลสู่ความยั่งยืนทางการ
ท่องเที่ยวใน ๓ มิติหลัก  คือ 
   มิติโครงสร้างทางการตลาด :  
        - ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมตลาด
นักท่องเที่ยวต่างชาติ  ควบคู่กับการส่งเสริมตลาด
คนไทย 
        - ให้ความส าคัญกับการขยายตลาดลูกค้า
เก่า  ควบคู่การเจาะตลาดลูกค้าใหม่และการ
เติบโตของตลาดระดับบนและตลาดระดับกลาง 
        - ให้ความส าคัญกับการกระจายการ
เดินทางทั้งในเชิงพ้ืนที่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
หลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง  และช่วงเวลา
ท่องเที่ยวระหว่าง High Season และ Low 
Season 
   มิติมูลค่า-คุณค่า : ให้ความส าคัญกับการ “เพ่ิม
มูลค่า” ทางการตลาดควบคู่กับการน าส่ง 
“คุณค่า” ทางจิตใจแก่นักท่องเที่ยวผ่าน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย  พร้อมส่งมอบคุณค่าทางการ
ท่องเที่ยวที่ดีสู่สังคม  มากกว่าการมุ่งเน้นการเพ่ิม



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

609

จ านวนนักท่องเที่ยว 
   มิติประโยชน์จากการด าเนินงาน : สร้าง
ประโยชน์จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เกิดผล
เชิงบวกท้ังต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
     3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์
สินค้าการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้เกิด
มูลค่า (Value Oriented) ในสินค้าและบริการที่
สามารถเข้าถึงจิตใจและสร้างประสบการณ์ร่วม
แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง 

4.) บูรณาการท างานอย่างสร้างสรรค์
และพัฒนาเครือข่ายภาคีทั้งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรคู่ค้า 
(Strategic Partners) และกระชับความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
       5.) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Thailand and 
Beyond)  เปลี่ยนคู่แข่งขันเป็นคู่ค้าเพ่ือขยาย
โอกาสทางการตลาด  และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดเริ่มต้น (Entry) และจุด
ส่งท้าย (Exit) ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน  
2. แนวทางการบริหารจัดการองค์กร ประกอบ 
ด้วย 4 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
       1.) พัฒนาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว  เพ่ือให้องค์กร การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการอัจฉริยะ
ด้านการท่องเที่ยว (Intelligence Center)  และ
เป็นสถาบันชั้นน าด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT 
Academy) ในภูมิภาคอาเซียน  พร้อมทั้งผลักดัน
ให้มีการด าเนินงานเชิงรุกในการก าหนดทิศ

ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ  และการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือรับมือความเสี่ยงและภาวะ
วิกฤตทุกรูปแบบ 
       2.) พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรและการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งการลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน
ให้คล่องตัวมากข้ึน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ควบคุม และตรวจสอบได้ 
       3.) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
(Mindset)  เสริมสร้างค่านิยมองค์กร TAT’ 
SPIRITS ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรชั้นน าที่มีความส าคัญระดับประเทศ 
(National Significance) 
       4.) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งในด้านมูลค่าและคุณค่า 
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในสวน
สมุนไพรไทย 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ท าให้
หน่วยงานและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กร
ท้องถิ่นได้ได้มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการใช้การแพทย์และสมุนไพรอย่าง
กว้างขวางประกอบด้วย การสร้างทัศคติที่ถูกต้อง 
ท ารายการยาสมุนไพรที่พิสูจน์แล้วมีประโยชน์จริง
ให้เป็นยาสามัญประจ าบ้าน ส่งเสริมให้มีการตั้ง
ศูนย์การแพทย์แผนไทยโดยไม่ใช่เป็นของทาง
ราชการ แต่เป็นของชุมชน โดยให้บริการได้ใน
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ขั้นต้น 3 อย่างคือ นวดแผนไทย ประคบด้วย
สมุนไพร และขายยาสมุนไพรที่พิสูจน์แล้ว ว่า
ได้ผลจริง มีคลินิกการแพทย์แผนไทยในทุก
โรงพยาบาล เพ่ือเป็นบริการทางเลือก หรือ
เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรให้เพียงพอต่อ
ความต้องการที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการส่งออก 

จากกระบวนการทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยเป็นการท่องเที่ยวที่น าสมุนไพรมาเป็นจุดขาย
นอกจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพที่น าองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมา
ถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้แล้ว กิจกรรม
ต่างๆก็ยังเกี่ยวพันกับสมุนไพรทั้งหมด อาทิเช่น
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิธีการแปรรูปและ
สรรพคุณต่างๆของสมุนไพร  ได้ทานอาหารที่ท า
จากสมุนไพร หรือการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ท าลูกประคบสมุนไพร การดูแลตัวเอง แบบไทยๆ 
การท าอาหารจากพืชสมุนไพรไทยโดยมีชาวบ้าน
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมกับ
นักท่องเที่ยว 

จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพโดยการน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรมาถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
อย่างสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ นับเป็นการ
น าเอาทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด 
เป็นความเกี่ยวเนื่องที่มีความสอดคล้องกันอย่าง
ลงตัวระหว่างการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกับ
สมุนไพรไทยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถน ามา
ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยว 
หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและ

ความงามเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ ตั้งแต่
เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ โดยบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรจะเป็นพลัง
กระตุ้นให้องค์ประกอบทั้งหมดของระบบสมุนไพร
เข้ามาเชื่อมโยงเก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสวนสมุนไพร
ไทย 
 จากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งงานวิจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของสมุนไพร ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ทุกรูปแบบ  
 ตามการรายงานที่ว่าเหตุผลส าคัญที่ท าให้
เครือโรงแรมต่างๆหันมาให้ความสนใจกับบริการ
ด้านสุขภาพความงาม ได้แก่ การที่บริการ Spa 
และ Wellness ในโรงแรมหรูเป็นกุญแจส าคัญใน
การเพ่ิมรายได้ โดย Andrew Gibson 
ผู้อ านวยการปาของเครือโรงแรม Mandarin 
Oriental ได้เปิดเผยว่าลูกค้าของโรงแรมที่ใช้
บริการปาจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม
ภายในโรงแรมมากกว่าลูกค้าทั่วไป 2 เท่า 
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะพักโรงแรมยาวนาน
ขึ้น (ณัฏฐิรา อ าพลพรรณ,2556 : ออนไลน์) 
 ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผู้ประกอบการจ านวน
มากซึ่งสูงติดอันดับ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมปา
โลก โดยในปีที่ผ่านมาตลาดธุรกิจสปาไทยมีอัตรา
การเติบโต และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
กลายเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ระดับสากลในด้านคุณภาพการบริการและผลลัพธ์
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ที่ดีต่อสุขภาพ และมีความส าคัญไม่แพ้ธุรกิจ
บริการประเภทอ่ืน โดยแบ่งเป็นลูกค้าต่างชาติ
ประมาณ 80% และลูกค้าชาวไทย 20% (แอนดรู 
แจคก้า.2555) 
 โอกาสในการพัฒนาสวนสมุนไพรและ
การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน พื้นที่บ้านในวังและ
บ้านวังยาว ซึ่งมีสวนสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยว
ในบริเวณใกล้เคียงสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่แตกต่างไปจากท่ีอ่ืน ช่วยสร้างโอกาส
ให้บ้านในวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับ พืช สมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางไปเรียนรู้และรับประทานอาหาร
ที่ปรุงจากสมุนไพรที่มีอยู่ ที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
ตั้งห่างกันออกไป ซึ่งสามารถจัดการท่องเที่ยว
แบบสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน (โฮมสเตย์) โดยเน้นการ
เรียนรู้พืชสวนสมุนไพรและรับประทานอาหารเพ่ือ
สุขภาพมากกว่ากิจกรรมอ่ืน นอกจากนี้กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปั่นจักรยานชมสวนสมุนไพร สวนผลไม้ และ
กิจกรรมดูนก เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมบ้านในวัง 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
พืช ผัก สมุนไพร ควบคู่กับการดูแลสุขภาพ โดย
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน (ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิ
สมาจาร,2553) 

ตัวอย่ า ง เช่น  สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่
ภายใต้การดูแลของ บริษัท  ปตท.  จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดระยองการท่องเที่ยวในสวน
สมุนไพรเป็นการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในที่
ต่าง ๆ รูปแบบการท่องเที่ยวที่แฝงสาระ ความรู้ 
นอกเหนือจากน้ันเป็นการประชาสัมพันธ์ทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ศึกษา
เรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ  ด้าน
อาหาร เมนูอาหาร ได้แก่ ต้มย ากุ้ง ส้มต า ผัดขิง 
เป็นต้นสามารถบ่งบอกได้ถึงความสมดุลและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทานอาหาร คนไทย
มั ก ช อ บ ท า น อ า ห า ร ที่ มี พื ช ส มุ น ไ พ ร เ ป็ น
องค์ประกอบ หรืออาหารดองจากพริกเผ็ด ๆ แต่
นั้นก็เป็นภูมิปัญญาในการปรับสมดุลอุณหภูมิของ
ร่างกายเมื่อถึงฤดูหนาว การได้ไปทานอาหารแบบ
พ้ืนเมืองท าให้ได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน
แบบคนไทยไปด้วย ด้านสมุนไพรรักษาโรค ได้แก่ 
ใบบัวบก เป็นต ารายาแผนโบราณของไทยที่ มี
สรรพคุณทางยา รักษาโรค เช่น บ ารุงหัวใจ ช่วย
ระบบย่อยอาหารและปอด ลดสารก่อมะเร็ง 
สามารถรักษาสมดุลในร่างกาย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
คุณภาพชีวิตของประชากรมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในทุกๆด้าน การท่องเท่ียวเชิง
ส่งเสริมสุขภาพ จึงนอกจากจะเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากร
แล้ว ยังมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคัญและมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้ง
การลงทุนได้อย่างกว้าขวางโดยอาศัยความ
ได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในบริการที่ถูกกว่า ด้วย
มาตรฐานการรักษาในระดับสากลและความพร้อม
ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว จากการศึกษา
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เห็นได้
ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่ง เสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพซึ่งเห็นได้จากการ
ที่รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศ
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ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical 
Hub of Asia)ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
เอกลักษณ์และนวัตกรรมด้านบริการใหม่ๆ เช่น 
การนวดแผนไทย สปา การบริการด้านสุขภาพ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย ซึ่งท าให้
การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทยพร้อมที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของ
เอเชียและพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้อย่างเต็มความภาคภูมิ  
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) มี
ดังนี้ 
 1.พัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของแหล่งท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ มี  คุณภาพ มาตรฐานและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวได้ 
 2.ก าหนดเป็นนโยบายให้กับทุกภาคส่วน
ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
 3.สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ภาพลักษณ์เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าใจภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ไทยมุ่งเน้นการ ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 
อระนุช โกศล,โชคชัย สุทธาเวช.การจัดการด้าน

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน.วารสารการเมือง
การปกครองประเด็นปัญหาปัจจุบันใน
อาเซียน,ปีที่4 ฉบับที่ 1 : 2556-2557   

กองการท่องเที่ยว(2555).แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร 2554-2558 แหล่งที่มา 
ระบบออนไลน์ www.bangkoktourist.com 

อรอุมา เตพลกลุ,พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท.
การสร้างและการธ ารงรักษาความย่ังยืน
ของชุมชน ชนบทผ่านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ : กรณีประเทศไทย.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

กานต์ดา บุญเถือน. (2556) สมุนไพรไทยใน
อาเซียน, แหล่งที่มา ระบบออนไลน์ 
www.aseansti.org  ข่าววงการแพทย์. 
“กู้ชาติด้วยสมุนไพรไทย” สมุนไพรไทยสู่
ตลาดโลกได้จริงหรือ? แหล่งที่มา : 
ออนไลน์ www.wongkarnpat.com 

กองประสานการลงทุน.โครงการส่งเสริมการ
ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.
งานวิจัย. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แหล่งที่มา : ออนไลน์ tourisminvest. 
tat.or.th สปาไทยและการท่องเที่ยวกับ
ผลกระทบเมื่อเเปิดAEC สู่ประชาคม
อาเซียน.(2555) การปรับตัวกลยุทธ์รับ 

 AEC. แหล่งที่มา : ออนไลน์ www.thai-
aec.com 

ณัฏฐิรา อ าพลพรรณ(2556) ,ธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและความงาม.2557,  

 แหล่งที่มา : ออนไลน์
www.bloggang.com 
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พลับพลึงเพื่อการพัฒนาพื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในบริบทชุมชนกึ่งเมือง 

(Crinum Lily for Development Area and Massage Relieves Pain,  
Sustainable Healthy by Local Wisdom in edge of town community) 

สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร (SuleemasAngsukiattitavorn) 
เรือเอกหญิง วิภานันท์ ม่วงสกลุ (WipanunMuangsakul) 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กรณีบริบทเมือง ชุมชนพูนบ าเพ็ญ เขตภาษีเจริญ มีวัตถุประสงค์คือ 1) ส ารวจพ้ืนท่ีรกร้างในชุมชนและ

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 2) พัฒนาพ้ืนท่ีรกร้างในชุมชนเมืองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพื้นบ้าน 3) สังเคราะห์
ข้อเสนอต่อโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและกึ่งเมืองต่อไปผลการศึกษาพบว่า1) ชุมชนพูนบ าเพ็ญมีพื้นที่ 70 ไร่ พื้นที่
การเกษตร 20 ไร่รวมพื้นที่รกร้าง (ร้อยละ 28.57) ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยท างานอายุ 41-60 ปี ลักษณะทางสังคมชุมชนเป็นเครือ
ญาติดั้งเดิมทางการเกษตร การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมีเหลือจ านวนน้อย2) จากการส ารวจและท าประชาคมเพื่อน าร่องพื้นที่
รกร้างในการปลูกพลับพลึงพบร้อยละ1.4ของพื้นที่ภายหลังน าร่องปลูกพบว่าธรรมชาติของพลับพลึงเจริญเติบโตช้าในช่วงปีแรก จึงไม่
สามารถประเมินผลส าเร็จอย่างชัดเจน แต่เจ้าของพื้นที่พึงพอใจท่ีพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ไม่รกร้างและการนวดประคบพลับพลึงผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการนวดมีความพึงพอใจในระดับดี 3) องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนางานวิจัยสุขภาวะในบริบทชุมชนเมืองคือความ
ต้องการของชุมชนวิถีชีวิตของชุมชน ทรัพยากรท้องถิ่นทัศนคติ และการจัดการผลประโยชน์ชุมชน  

ABSTRACT 
Action research ct in case ofurban community at Poon-bumpen,Phasicharoen District. Research purposes 

are 1) Survey wasteful area in community and opportunity fordevelopment area of healthy 2) To develop 
wasteful area in urban community to healthy area by integrated Local Wisdom 3) To synthesis lessons learn and 
suggestions for research development of edge of town or urban community. Results follow our objectives:1) Arena 
of Poon-bumpen communityisabout 70Rai, only cultivated area about 20Rai(28.57%) involving wasteful area.The 
most people were age 41–60years. Social characteristics, the most people were related pioneer and traditional 
cultivated.Rarely Local Wisdom using for self-care. 2) From survey area and community agreement to pilot 
cultivated Crinum Lily about1.4%.Afteraction, found the natural of Crinum Lily is drought resistance plants but 
slow growth in early year thus the action research is not full benefit from Crinum Lily in area, however the owner 
area has had satisfaction to use area more than let it waste away. For Thai massage with Crinum Lily hot press 
both providers and clients have a good satisfaction. 3) Significantly components to develop health research in 
urban community are community needs, community lifestyle, community lay knowledge and resource, self-care 
attitude and public benefit management.  
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ความยั่งยืนชุมชนKeyword: Local wisdom, Sustainable, Community  

                                                 
อาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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บทน า 
 ภาวะสุขภาพท่ีเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมบุคคล 
และสิ่งแวดล้อมท าให้แนวโน้มปัญหาสุขภาพเปลี่ยนจาก
โรคติดเชื้อเป็นโรคเรื้อรัง ข้อมูลองค์การอนามัยโลก ในปี 
2012 รายงานอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อประมาณ 
56 ล้านคนทั่วโลกซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2008 ที่มีผู้เสียชีวิต
จากโรคไม่ติดต่อ 36 ล้านคน และในปี 2012 พบว่าร้อย
ละ 68 ของประชากรทั่วโลกเป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
(WHO, 2013) ส าหรับข้อมูลประเทศไทย ปี 2551 - 
2555 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อซึ่งก าลังเป็นปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศได้แก่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง ส่วนสถิติ
ผู้ป่วยเรื้อรังระดับชุมชน ปี 2554 เขตพื้นที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 47 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และระบบทางเดิน
หายใจในชุมชนจ านวน 10,185 ราย จากสถิติโรคเรื้อรัง
ซึ่งก าลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และยังเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ปี 2551ภายใต้กองทุนบริหาร
จัดการโรคเรื้อรัง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เท่ากับ 17,589 บาทต่อคนต่อปี หรือประมาณ 308,337 
ล้านบาท (จักริช โง้วศิริ) และสถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้รายงานค่ารักษาพยาบาลรวมใน 5 โรค
ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม 
และสวัสดิการข้าราชการและครอบครัวเท่ากับ 335,359 
ล้านบาท (เนติมา คูนีย์, 2557) โดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งคือ
ค่ายาและเวชภัณฑ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินชีวิตร่วมกับการใช้ยาควบคุมอาการของโรค 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนหนึ่งมี
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลซึ่งน าไปสู่การใช้ยาที่ไม่จ าเป็น
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
เช่น ยาปฏิชีวนะซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะเช้ือดื้อ
ยาได้สู งขึ้น (พิสนธิ์  จงตระกูล ,มปป.) สอดคล้อง                
กับที่  นายแพทย์พงศ์พันธ์  วงศ์มณี รองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การใช้ยาแก้ปวด
ของคนไทย โดยเฉพาะพาราเซตามอล มีปริมาณการใช้
ที่มากข้ึนและเกินความจ าเป็น (www.innnews.co.th)  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนชานเมืองเช่นในเขตภาษีเจริญซึ่งอดีต
ท านา ปลูกข้าว และท าสวน เปลี่ยนเป็นชุมชนกึ่งเมือง 
ประชาชนส่วนใหญ่ออกไปท างานนอกบ้าน มีเกษตรกร
เหลือจ านวนน้อยและปรับตัวมาท าเกษตรพืชล้มลุกและ
สวนครัวเพื่อส่งขายแทน อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตและ
แนวโน้มที่เปลี่ยนไปในชุมชนเล็ก ๆ ที่มีลักษณะกึ่งเมือง
กลับไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ที่มุ่งแก้ปัญหาทางสาธารณสุขที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาไทย  
 ปัจจุบันการใช้ภูมิปัญญาที่มีมาในอดีตเช่นการ
ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น หรือกิจกรรมด้านสุขภาพแบบวิถี
พื้นบ้านลดน้อยลงจนเกือบสูญหายไป เช่นการศึกษาของ 
ชนิดา มัททวางกูร (2555) ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
404 รายในเขตภาษีเจริญ พบผู้ป่วยเรื้อรังร้อยละ 62.4  
โดยไม่พบการออกก าลังกายด้วยวิถีเชิงการละเล่นตามภูมิ
ปัญญาไทยเช่น มอญซ่อนผ้า เดินกะลา ส่วนวิถีเชิงปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน และซักผ้าด้วย
มือ พบรอ้ยละ 77.1, 70.6และ 49.0 ตามล าดับ พบการ
ออกก าลังกายตามภูมิปัญญาตะวันออกได้น้อยเช่นกัน 
เช่น ไทเก๊ก กะลานวดเท้า นอกจากการออกก าลังกาย
ตามวิถีพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสขุภาพท่ีลดน้อยลงหรือสูญ
หายไปการใช้สมุนไพรยังพบได้น้อยเช่นกันโดยจาก
การศึกษาของ สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวรและวิภานันท์ 
ม่วงสกุล (2556) ส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคเรื้อรัง             
อายุ 30 ปีขึ้นไป ในชุมชนพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
47 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จ านวน 385 คนพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 
48.8 ส าหรับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่ใช้
ภายนอกร่างกายมีเพียงการนวดซึ่งใช้นาน ๆ ครั้ง ส่วน
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การน าสมุนไพรมาต้มหรือคั้นน้ าสด ๆ ดื่มยังพบบางครั้ง  
การรับรู้อุปสรรคการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนคือแพทย์หรือผู้มีความรู้ในเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิถีพื้นบ้านมีจ านวนน้อยท าให้การ
น าความรู้มาใช้น้อย เหตุผลรองลงมาคือวัตถุดิบหาไดย้าก
ตามท้องถิ่นในชุมชนเมือง และการใช้มีหลายขั้นตอน
ซับซ้อน ต้องใช้เวลานาน  
 สมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลาย
ประเภทที่ได้รับการศึกษาและรับรองคุณสมบัติทางยา
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เช่น เถาวัลย์เปรียง เพกา 
และพลับพลึงซ่ึงสามารถบรรเทาอาการอักเสบ ลดปวด
ได้อย่างปลอดภัย ทดแทนการใช้ยาแก้ปวดที่มากเกิน
ความจ าเป็นได้ ส าหรับพลับพลึงเรียกอีกช่ือว่าว่านชน
เป็นไม้ประดับประเภทพืชล้มลุก ปลูกง่าย ทนแล้งและ
เติบโตได้ในบริเวณที่มีน้ ามากเป็นพืชใบเดี่ยว อวบน้ า 
ดอก มีกลิ่นหอม ขยายพันธ์โดยใช้ส่วนหัวใต้ดิน มีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Crinum asiaticum L. กาบใบสีเขียว
ของพลับพลึงมี ประโยชน์ทางยาใช้แก้ฟกช้ า แก้อักเสบ 
เคล็ดขัดยอก ปวด บวม มารดาหลังคลอดยังนิยมใช้            
ใบพลับพลึ งลดอาการอั ก เ สบจากการคลอดลู ก 
(http://www.abhaiherb.com) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เชิงปฏิบัติการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการน าภูมิปัญญาไทย
มาประยุกต์กับวิถีชุมชนกึ่งเมืองซึ่งยังมีพื้นที่การเกษตร
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วย
กระบวนการเป็นผู้ผลิตพลับพลึงและน าพลับพลึงไปใช้
บรรเทาปวดกล้ามเนื้อผสานกับการนวด เพื่อลดการใช้ยา
แก้ปวด  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ส ารวจพ้ืนท่ีรกร้างในชุมชนและความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ  

2. พัฒนาพ้ืนท่ีรกร้างในชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิถีพื้นบ้าน 

3. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อเสนอต่อโครงการ 
วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและกึ่งเมืองต่อไป 

 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้น าชุมชน 

ปราชญ์ชุมชน และผู้อาศัยในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ทีมผู้วิจัย นักวิชาการผู้เกี่ยวข้อง และชุมชน
พูนบ าเพ็ญ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ ร่วมพัฒนา
และถอดบทเรียน โดยกิจกรรมหลักคือ 1) ค้นหาพื้นที่รก
ร้างในการพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะและค้นหาปราชญ์
ชุมชนในเรื่องพลับพลึงและการบรรเทาปวด 2) ประสาน
ใจชุมชนเพื่อวางแนวทางในการพัฒนา 3) ด าเนินการ
ด้วยการพัฒนาพื้นที่รกร้าง การเสริมความรู้เพิ่มเติมจาก
นักวิชาการเรื่องพลับพลึง และการนวด 4) ถอดบทเรียน
สู่ความยั่งยืน 
 ประชากรคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพูน
บ าเพ็ญ เขตภาษีเจริญจ านวน 171 หลังคาเรือน  

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสังเกต 
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มรวมถึงจัดเวทีประชาคมในการ
พัฒนารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพื้นบ้าน
ด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาปวดด้วยพลับพลึง  

ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 1กรกฎาคม2556  
ถึง 31มิถุนายน2557 

จริยธรรมงานวิจัยได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย 
มหิดลภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อ
สุขภาวะ กรณีบริบทเมือง เขตภาษีเจริญศูนย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม 

ผลการวิจัย 
1.บริบทและพื้นที่ชุมชน 

ชุมชนพูนบ าเพ็ญเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ใน
ต าบลคลองขวาง ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญ 
สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีล าคลองบางเชือกหนังกั้นอยู่ทาง
ทิศเหนือ ทิศใต้จรดถนนบางแวก ทิศตะวันออกจรด
ชุมชนเจริญวิถี และทิศตะวันตกจรดคลองลัดตากลั่น 
และหมู่บ้าน พื้นที่ของชุมชนมีทั้งหมด 70 ไร่ มีพื้นที่
การเกษตรประมาณ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ปี 
2556 มี 186 ครอบครัว สมาชิก 4-6 คนต่อครัวเรือน 
ประชากรในชุมชนท้ังหมดประมาณ 571 คน ส่วนใหญ่
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อยู่ในช่วงวัยท างานอายุ 41-60 ปี ร้อยละ 41 ระดับ
การศึกษาประถม ร้อยละ 43 และมัธยมศึกษาร้อยละ 30 
สภาพพื้นที่หลายแห่งในชุมชนเป็นสวน คูน้ า ล ากระโดง 
และล่องสวน ลักษณะทางสังคมเป็นชุมชนเครือญาติ
ดั้งเดิม เป็นชาวสวนผลไม้ สั่งสมประสบการณ์ในด้านการ
เพาะปลูกจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันเปลี่ยนมาปลูกพืชล้มลุก
ผักสวนครัว และเพาะกล้วยไม้ขาย ประชากรส่วนใหญ่
อาศัยอยู่มาประมาณ 1-10 ปี ร้อยละ 51 และร้อยละ 17 
อาศัยอยู่มานานมากกว่า 30 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่ที่
เหลืออยู่เป็นวัยกลางคน ประชาชนรุ่นปัจจุบันประกอบ
อาชีพรับจ้างและค้าขายโดยจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คนพบว่า ร้อยละ 52 ประกอบอาชีพรับจ้าง
หรือค้าขาย ร้อยละ 23 เป็นแม่บ้าน และร้อยละ 11 เป็น
นักเรียน นักศึกษา 

ด้านเศษฐกิจรายได้เปรียบเทียบกับรายจ่าย
ของครอบครัวใน 1 ปีที่ผ่านมาจากการส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คนในชุมชนพบว่า  ส่วนใหญ่มีเงินเหลือ
เก็บออมหรือกู้ยืมในบางเดือน พบเท่ากันคือร้อยละ 28 
ส่วนกลุ่มไม่มีเงินเก็บออมและกู้ยืมบางเดือนและพบร้อย
ละ 25 
2. ข้อมูลจากการท าประชาคมชุมชน 

จากกระบวนการท าประชาคม มีประชาชนใน
ชุมชนเข้าร่วมจ านวน 55 คน พบข้อมูลดังนี ้

1) ภายหลังจากเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 
พื้นที่การเกษตรของชุมชนได้รับความเสียหายจ านวนมาก 
พืชสวนหลายประเภทจมน้ าและล้มเช่น มะพร้าว มะม่วง 
พืชผักสวนครัว กล้วย ท าให้เกิดพื้นที่รกร้างซึ่งยังไม่ได้
พัฒนาภายหลังน้ าท่วมหลายแห่ง 

2) การพัฒนาชุมชนภายหลังจากเหตุการร์น้ า
ท่วมคือการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาม
วิถีชีวิตท้องถิ่นเช่นเปิดตลาดน้ าจ าหน่ายพืชผลการเกษตร
จากชุมชน แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 

3) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มี
เหลืออยู่คือการใช้พืชสมุนไพรซึ่งปลูกเองและใช้ใน
ครัวเรือนได้ด้วย เช่น ตะไคร้ ข่า เป็นต้น ซึ่งพบว่า 

-มี2 ครัวเรือนผลิตน้ าสมุนไพรเช่น รางจืด 
ฟักข้าว อัญชัน บรรจุขวดเพื่อจ าหน่ายในชุมชนและ
ตลาดคลองบางเชือกหนัง  

- มี 1 ครัวเรือนปลูกพลับพลึง เป็นไม้
ประดับไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงสมุนไพร 

4) ผู้สูงอายุ 2–3คนมีประสบการณ์ในการปลูก
และใช้ประโยชน์จากใบพลับพลึงเพื่อบรรเทาอาการปวด 
บวม กล้ามเนื้อ 

5) ชาวบ้าน 5คนมีทักษะการนวดแผนไทย 
และมี 2คนที่ประกอบอาชีพนวดแต่เดินทางไปรับจ้าง
นวดตามสถานท่ีต่าง ๆ นอกชุมชน  

6) ความคิดเห็นต่อการใช้สมุนไพรหรือภูมิ
ปัญญา กับการใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
พบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะคิด
ว่าสมุนไพรหายาก ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย มีความ
ยุ่งยากในการจัดเตรียม  

7) ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มมีพื้นที่ต้องการปลูกพลับพลึง 
กลุ่มผู้น าพลับพลึงไปใช้ประกอบการนวดประคบร้อน 
และประชาชนท่ัวไปในชุมชน 
3. การพัฒนาพ้ืนรกร้างเพื่อปลูกพลับพลึง 
 นักวิจัยร่วมส ารวจพื้นที่กับผู้น าชุมชนชาวบ้าน
และนักวิชาการเกษตร พบพื้นที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของเจ้าของพื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.14 น าร่องปลูกพลับพลึงจ านวน 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.4 ของพื้นที่ชุมชน ลักษณะพื้นที่เป็นร่องสวน กลางแจ้ง 
ซึ่งเดิมเจ้าของพื้นที่วัยสูงอายุพยายามปลูกพื้นสวนครัว
แต่พบปัญหาความไม่แน่นอนของระดับน้ าท าให้พืชสวน
ครัวที่ปลูกล้มตายหลายครั้ง จึงปล่อยเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง 

ตัวแทนชุมชน    “ยายก็ เดินไม่ค่อยไหว 
น ้าหนักตัวมาก ปวดเข่า ไม่ค่อยได้ลงไปดูหรอกหลังน ้า
ท่วมต้นไม้ตายหมด ฟักข้าวก็กระรอกมันมากินเกลี ยง 
ปลูกถั่วฝักยาวกับแตงไว้ ลง 3 รอบแล้วตายหมด ไม่รู้จะ
ท้าไง” 
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4. การพัฒนาแนวทางเพื่อน าพลับพลงึไปใช้ประโยชน์
ตามแนววิถีพื้นบ้าน 

 จัดการอบรมเพิ่มทักษะการนวดแผนไทยและ
การประคบพลับพลึงเพื่อบรรเทาปวดโดยวิทยากรผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย 
ภายหลังการอบรม ฝึกปฏิบัติ และสอบทวนปฏิบัติผู้น า
ชุมชนผู้ร่วมโครงการ และทีมนักวิจัยสร้างโอกาสเพิ่ม
ทักษะการนวดประคบคลายปวดด้วยพลับพลึงในงานเปิด
ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมและแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เมือง (Social Welfare Center with Community 
Involvement: SWCC)  เขตภาษเีจริญและงาน พื้นที่สุข
ภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 
ท าให้กลุ่มผู้น าพลับพลึงมาใช้ประกอบการนวดประคบมี
ความมั่นใจต่อการพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการนวดประคบพลบัพลึง 

ผู้มารับบริการนวด 17 คน ส่วนใหญ่มีอาการ
ปวดบริเวณมือ   ขา และหลัง  ได้รับบริการนวด 30 
นาทีและประคบด้วยใบพลับพลึงย่างไฟ 30 นาที  จาก
การสัมภาษณ์ผู้รับบริการนวดประคบใบพลับพลึงพบว่ามี
ความแตกต่างจากการนวดท่ัวไปที่เคยรบับริการ การนวด
และประคบพลับพลึงท าให้เกิดความร้อนจากใบพลับพลึง 
รู้สึกสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากขึ้น และไม่เหนียว
เหมือนใช้น้ ามันนวด  

ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแขนซ้ายอ่อน
แรง เป็นมานาน 6 เดือน “นวดดมีาก รู้สึกกล้ามเนื อมี
แรงขึ น รู้สึกว่าความร้อนใบพลับพลึงเข้าไปในเนื อ”  

ผู้รับบริการ “รูส้ึกเบาสบายตัวดีคะ่ แตกต่าง
จากนวดธรรมดาที่ใช้ยาหม่องท้าให้แสบผิวหนังร้อน
ด้วย” 

ผู้รับบริการ “สบายตัวตอนโดนความร้อนจาก
ใบพลับพลึง รู้สึกผ่อนคลายผิวสัมผัสของใบพลับพลึงท้า
ให้รู้สึกดเีก็บความร้อนได้นาน การปิ้งใบพลับพลึงท้าให้
ไม่แฉะเหมือนเอาไปนึ่งสบายตัวดคี่ะ” 
6. การถอดบทเรยีน 

ทีมวิจัยถอดบทเรียนด้วย Focus group 
ร่วมกับผู้น าชุมชนผู้น าใบพลับพลึงไปใช้ประกอบการนวด

แผนไทย จ านวน 3 ท่านและสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของ
พื้นที่ปลูกพลับพลึง สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
6.1. เปรียบเทียบสิ่งที่ เกิดขึ้นในชุมชนก่อนการเริ่ม
โครงการพลับพลึงกับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัยมีการ
เปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและสัมพันธภาพในชุมชนคือ 

1.1ระดั บบุ คคล  ท า ให้มี แนวทาง ในการ
ประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มจากเดิม  

1.2 ระดับชุมชน สัมพันธภาพระหว่างบุคคลใน
ชุมชนมีมากขึ้นจากการฝึกการนวด และการประชุมเพื่อ
พัฒนาต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชนด้านด้านเศรษฐกิจ 

ตัวแทนชุมชน อาชีพแม่บ้าน สีหน้ายิ้มแย้ม 
“คนในชุมชนคุยกันมากขึ นนะ อย่างตัวเองก่อนหน้านี ก็
ท้างานบ้านอยู่แต่ในบ้าน จะออกมาก็ตอนไปรับส่งลูกแค่
นั น แต่พอมีการอบรมนวดอย่างวันแรกเราไม่เคยคุยกับ
คนท่ีให้นวดเลย คุยน้อยมาก อย่างตอนนี คนในชุมชนรู้ว่า
จะมีการนัดซ้อมการนวดเมื่อไร มีแต่หุ่นมาให้นวดมานั่ง
รอกันเลย” 

ตัวแทนชุมชน ค้าขายผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างห้องน้ าชีวะภาพ ชอบปลูกสมุนไพรและท าน้ า
สมุนไพรขายในบางโอกาส สีหน้ายิ้มแย้ม “คุยกันมากขึ น
ตอนที่มารับการนวดนี่แหละ ทุกทีป้าก็อยู่แต่ในบ้าน 
ตอนนี ได้ออกมาฝึกท้าประคบพลับพลึงให้คนโน้นคนนี               
ดี ได้ใช้เองด้วย” 
6.2. ความคิดเห็นกับโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยก่อให้เกิดรายได้และเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน ใช้พื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ และได้
ความรู้เพิ่มเติมในการน าพลับพลึงไปใช้อย่างเหมาะสม 
ความรู้สึกภาคภูมิใจแต่มีความกังวลเรื่องความไม่ยั่งยืน 

ตัวแทนชุมชน  “ตัวเองเป็นแม่บ้าน ท้างาน
บ้านกับรอรับส่งลูกไปโรงเรียน จะมีท้าให้มีรายได้เสริม 
คิดว่าดีมาก แต่ก็กลัวจะไม่ยั่งยืน” 

ตัวแทนชุมชน “ดีมาก ฉันเข้าฟังทุกครั งได้ฝึก
นวด วันแรกที่นวดไม่ได้ฝึกปวดเข่า แต่ได้ลองใช้พลับพลึง
ประคบ ดีขึ นนะ เห็นไหมฉันเอาผ้าพันออกได้เลย นี่ฉันก็
ซื อพลับพลึงตานอบไปปลูกไว้ใช้เอง แอบลองท้าลูก
ประคบท่ีครูสอนด้วย ไปซื อของมาลองท้า อีกหน่อยว่าจะ
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ปลูกสมุนไพรที่ใช้ท้าลูกประคบ นี่ขนาดให้ปลูกพลับพลึง
ในสวนยายส้ารวยก่อนตั งนานนะ ป่านนี ยังไม่ค่อยโตเลย 
ไม่ทันใช้ น่ีแถวนี ก็หมดแล้วจัดนวดไป 3 ครั งของตานอบ
ที่ปลูกไว้ถูกตัดหมด แต่ฉันยังพอมีเก็บไอ้ที่ตัดห่อใบตอง
ไว้ในตู้เย็นยังสดอยู่ไว้ใช้ได้หลายวัน” 

ตัวแทนชุมชน “ดีนะ ฉันเป็นคนที่ออกไป
รับจ้างเขานวด ที่ครูมาสอนไม่เหมือนกับที่ฉันนวดอยู่ 
นวดตามบ้านใช้เวลาคนละ 2 ช่ัวโมง หมดแรงเลย ครูมา
สอนใช้แรงน้อยกว่าแต่ฉันจะลืมพลับพลึงประคบมันไม่
ชินใช้แต่พวกยาหม่องยานวด นี่ถ้ามีลูกค้าเข้ามานวดใน
ชุมชนมาก ๆ ก็ดี ฉันบอกพวกไว้ว่าถ้ามีคนเยอะโทรตาม
ฉันได้จะบอกลูกค้าที่นอกชุมชนว่าขอกลับมาช่วยนวดที่
ในชุมชนก่อน ฉันว่าใช้พลับพลึงประคบมันเบาแรงนวดดี 
แต่ถ้าให้ไปใช้กับลูกค้าข้างนอกมันไม่สะดวกต้องมีทั งเตา
ทั งใบพลับพลึง” 

ตัวแทนชุมชน “ดีนะให้ปลูกพลับพลึงไว้ใช้ 
แล้วก็มีการใช้ ฉันเมื่อก่อนก็ไม่มีรายได้เป็นแม่บ้าน รอ
รับส่งลูก แต่ตอนนี ถ้ามีคนมานวดในชุมชนจริงก็มีรายได้
โดยไม่ต้องออกไปท้างานนอกชุมชน คนที่มีที่เขาก็ปลูก
พลับพลึงไว้ขายได้ ต่อไปคนมามาก ๆ ของอย่างอื่นใน
ชุมชนก็ขายได้ที่นี่มีขนมไทย ท้าส่งปากเกร็ดนะ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ตอนแรกใช้พลับพลึงไม่เป็น ดูไม่เป็นว่าโดนความ
ร้อนแล้วเหมาะหรือยังที่จะน้าไปใช้ แต่ตอนนี สบายมากรู้
เลยว่าลักษณะพลับพลึงแบบไหนที่ใช้ได้ ความร้อน
ประมาณไหนท่ีเหมาะสม” 
6.3 แผนเพื่อความยั่งยืน 

การท าให้การวิจัยเกิดประโยชน์ตอ่ชุมชนด้วย
ความยั่งยืน สรปุแนวทางดังนี้ 

1) ต้องมีการน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้
ลืมทักษะ  

2) ต้องจัดตั้งสถานท่ีในการให้บริการนวด
ประคบพลบัพลึงในชุมชน รวมถึงการจัดระบบการ
จัดการ 

3) ต้องมีการสอนให้ความรู้ในรุ่นตอ่ๆ ไป อาจ
เริ่มต้นท่ีใหเ้ด็ก ๆ ให้มาช่วยหยิบจบั เตรียมใบพลับพลึง 
แล้วค่อยสอนให้เรียนรูเ้พิ่มขึ้นส าหรับคนที่สนใจ 

 

4) การประชาสัมพันธ์ให้มผีู้มาใช้บริการ 
ตัวแทนชุมชน “ต้องประชาสัมพันธ์ ต้องให้รุ่น

หลังมาฝึกมาเห็นสิ่งที่เราท้าด้วย แต่เราอยากให้เป็น
ลักษณะเด่นของชุมชนเรา เปิดเป็นสถานีเรียนรู้ในชุมชน
ได้ อย่างการดูพลับพลึงว่าเหมาะสมกับการน้ามาใช้หรือ
ยังหลังจากย่างไฟ หรือการนวดต่าง ๆ ที่เรียนรู้มา อยาก
ไว้ให้รุ่นต่อไปในชุม” 

ตัวแทนชุมชน “ต้องมีสถานที่ทั งนวดและปลูก
พลับพลึง อย่างตอนที่ไปซีคอนตัดพลับพลึงไม่เป็นกันก็
ตัดกันไปหมด ถ้ามีคนเข้ามาต้องข้ามไปหาซื อฝั่งโน้น 
(ตลิ่งชัน) ต้นที่ปลูกกันตอนนี มันก็ยังไม่โตนะยังใช้ไม่ได้ 
ส่วนเรื่องนวดนี่เราก็ต้องฝึกกันบ่อย ๆ นี่ก็ตกลงกันนี่ไง
ห้องนี ห้องสมุดชุมชน ตกลงกันแล้วว่าใช้ห้องนี เป็นห้อง
บริการนวด มันมีแอร์นี่ไงจัดไว้หมดแล้วถ้าได้เสื่อน ้ามัน
มาปูพื น กับภาพสวยๆ ติดผนัง และติดผ้าม่านก็ใช้
ให้บริการได้ ตกลงกันแล้วในชุมชน” 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การด าเนินงานวิจัยเรื่องพลับพลึงเพื่อการพัฒนา

พื้นที่และบรรเทาปวด สุขภาวะยั่งยืนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
เพื่อสุขภาวะ กรณีบริบทเมือง เขตภาษีเจริญ เป็น
กระบวนการวิจัยเ ชิงปฏิบัติการ (AR)  ระยะเวลา
ด าเนินการ 1 ปี สามารถสรุปและอภิปรายดังนี้ 
1. พื้นที่รกร้างในบริบทชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองและ

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 
ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพื้นบ้าน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิถีพื้นบ้านจ าเป็นต้องท าการศึกษาบริบทและวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชนแต่ละแห่ง รวมถึงการศึกษาลักษณะ
เด่นของแต่ละชุมชนก่อน ดังเช่นชุมชนพูนบ าเพ็ญซึ่งมีวิถี
ชีวิตดั้งเดิมเป็นชาวสวน ดังนั้นพื้นที่หลายแห่งในชุมชนจึง
ยังคงลักษณะที่เอื้อต่อการปลูกพืชสมุนไพร และชาวบ้าน
ในพื้นที่ยังมีการปลูกสมุนไพรใช้และแปรรูปจ าหน่ายซึ่ง
สะท้อนถึงทัศนคติต่อวิถีพื้นบ้านซึ่งยังพอมีให้เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนในการด าเนินโครงการวิจัย ประกอบกับใน
ชุมชนยังมีชาวชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
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การเกษตรที่สามารถน ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่ได้ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการ  
2. การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพื้นบ้านมา

พัฒนาพ้ืนท่ีรกร้างในชุมชน 
 การน ารูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถี
พื้นบ้านด้านสุขภาพมาพัฒนาพื้นที่รกร้างในชุมชนเมือง
นอกจากศึกษาลักษณะชุมชนแล้วผู้ วิ จัยควรศึกษา
รายละเอียดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ต้องการน ามาพัฒนาพื้นที่ด้วย ดังเช่นการศึกษา
ในครั้งนี้น าพลับพลึงมาใช้พัฒนาพ้ืนท่ีแต่พลับพลึงเป็นพืช
ที่เจริญเติบโตช้าในช่วง 1 – 2 ปีแรก ซึ่งท าให้เจ้าของ
พื้นที่ไม่เห็นผลชัดเจนในการร่วมพัฒนาพื้นที่ พลับพลึง
เป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีมานานแต่เหลือแหล่งเพาะปลูก
น้อย โดยจากข้อมูลพบการปลูกพลับพลึงเพื่อพานิชย์ที่
นครปฐม และปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันพลับพลึงกลายเป็นพืช
หายากประกอบกับมีขั้นตอนในการเตรียมจึงท าให้ความ
นิยมในการใช้เชิงสมุนไพรลดลงปัจจุบันพลับพลึงจึงถูก
น าไปใช้เชิงไม้ประดับหรืองานประดิษฐ์เช่นน าดอกหรือ
ใบไปประดับตามสถานที่ต่าง ๆ กาบใบและล าต้นใช้ใน
เทศกาลลอยกระทง มากกว่าการใช้เป็นสมุนไพรทั้งที่มี
สรรพคุณบรรเทาปวดกล้ามเนื้อได้ดี และช่วยลดการใช้
ยาบรรเทาปวดได้ อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จาก
พลับพลึงที่ลดลงอาจเนื่องมาจากขาดแหล่งจ าหน่าย 
พลับพลึงหาซ้ือได้ยาก จากการส ารวจตลาดดอกไม้ 
บริ เวณปากคลองตลาดของทีมผู้วิจัยก่อนการเริ่ม
โครงการพบว่า พลับพลึงมีจ าหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาล
ลอยกระทงเท่านั้น แต่มีผู้บริโภคเคยมาหาซื้อในช่วงที่
ไม่ใช่เทศกาลลอยกระทง โดยผู้ค้าขายที่ปากคลองตลาด
ไม่สามารถหาแหล่งที่ปลูกใบพลับพลึงเพื่อซื้อมาขายต่อ
ได้สอดคล้องกับการศึกษาของสุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร
และวิภานันท์ ม่วงสกุล (2556) ที่พบว่าการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลดลงเนื่องจากวัตถุดิบหาได้ยากตามชุมชนเมือง 
และการใช้มีหลายขั้นตอนซับซ้อน 
 การปลูกพลับพลึงในระยะแรกเจริญเติบโตช้า
และต้องการแหล่งน้ า แต่เมื่อยืนต้นแล้วจะทนแล้ง และ
ช่วยปกคลุมหน้าดินท าให้วัชพืชไม่สามารถขึ้นได้ เมื่อต้น

พลับพลึงโตเกษตรกรสามารถตดัใบอย่างถูกวิธีขายไดเ้ป็น
ระยะเวลานานถึง 10 ปี นอกจากนี้การขยายพันธุ์ของ
พลับพลึงเม่ือต้นแก่สามารถแตกหน่อได้เองจ านวนมาก 
เกษตรกรไม่จ าเป็นต้องลงทุนซื้อกล้าใหม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่มุ่ง
แก้ปัญหาทางสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งพลับพลึงเป็นพื้นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทาง
ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการใช้ยาแก้ปวดและ
ยาคลายกล้ามเนื้อได้แต่การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามชุมชนพูน
บ าเพ็ญได้มีการวางแผนต่อยอดโครงการให้เกิดอาชีพใน
ชุมชนจากการปลูกพลับพลึงและการน าพลับพลึงไป
ประคบพร้อมการนวดแผนไทยเมื่อมีกิจกรรมชุมชนเช่น 
การจัดบริการนวดประคบพลับพลึง โดยหาซื้อพลับพลึง
จากชุมชนใกล้เคียง (ฝั่งตลิ่งชัน) และชาวบ้านบางรายที่
ปลูกพลับพลึงไว้ประดับก่อนเริ่มการวิจัยซึ่งสามารถ
จ าหน่ายพลับพลึงทดแทนการผลิตพลับพลึงที่ยังโตไม่ทัน
จากโครงการวิจัย จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนรูปแบบหนึ่งเช่นกัน 
3. ถอดบทเรียนและข้อเสนอแนะ 

วิถีชีวิตชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองนั้นเกิดขึ้นใน
อย่างรวดเร็วในยุค Modern น ามาสู่ที่มุ่งเน้นวิถีชีวิตกับ
เศรษฐกิจระบบทุนนิยม บริโภคนิยมให้เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว  วิถี ชีวิตต่ างคนต่ างอยู่  จึ งท า ให้ เกิดกลุ่ ม 
Postmodern ที่ได้ให้คุณค่ากับประสบการณ์และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเมือง เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพฤติกรรม
ดั้งเดิมของชุมชน การสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนโดยแนวคิดดังกล่าวได้เป็นฐานให้เกิดการคิดพัฒนา
ชุมชนเมืองยั่งยืนในปัจจุบัน โดยการขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชนให้ประสบความส าเร็จสรุปจากการศึกษาครั้งนี้คือ 
การเริ่มต้นพัฒนาควรพิจารณา 

1.เป็นความต้องการของชุมชน  
2.มีความเหมาะสมของพื้นที่ และสอดคล้องกับ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
3.ทัศนคติในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
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4.การส่งเสริมศักยภาพในชุมชนมาร่วมพัฒนา
พื้นที่ เ ช่น ปราชญ์  ผู้ รู้  ภูมิปัญญาในพื้ นที่  รวมถึ ง
ทรัพยากรอื่น ๆ   

5.การน าร่องให้เห็นผล (Output) ในระยะสั้น
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนมากขึ้น  

6.การกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึงในชุมชน 
และการจัดเตรียมระบบการจัดการผลประโยชน์ร่วมของ
ชุมชนเป็นประเด็นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ การพัฒนาพื้นที่รกร้างในชุมชน
เมืองของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้น แม้จะเป็นพื้นที่
รกร้างแต่ก็ยังมีราคาประเมินที่ดินที่สูง ดังนั้นการจะ
พัฒนาพื้นที่รกร้างเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่  ประชาชนเองต้องตระหนักถึ ง
ความส าคัญของสุขภาพ และผู้วิจัยควรพิจารณาวางแผน
พัฒนาน าไปสู่ประโยชน์หรือคุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ชุมชนด้วย  
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ 
1.ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้สนับสนุนทุนการวิจัย 
2.คุณรัตนประโชติ พูนบ าเพ็ญ ผู้น าชุมชนและประชาชน
ในชุมชนพูนบ าเพ็ญ 
3.ผศ.ดร.กุลธิดา  จันทร์เจรญิ ผู้อ านวยการศูนย์วิจยัเพื่อ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามและเจา้หน้าท่ี 
4.คุณนพพล เกตุประสาท นักวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
5.อาจารย์ถวิล อภัยนคิมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผน
ไทย ประเภทการนวดไทย 

เอกสารอ้างอิง 
เนติมา คูนีย์.(บรรณาธิการ). การทบทวนวรรณกรรม: 

สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการ
ด้านโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง. สถาบันวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี. 2557. 

จักริช โง้วศิริ. สถานการณ์การจัดการโรคเรื้อรัง (ความ
ดันโลหติสูงและเบาหวาน) ปีงบประมาณ 
2555 บทเรียนและอุปสรรคที่ท้าทาย. สืบค้น
เมื่อ24/6/2556 จาก 
healthcaredata.moph.go.th/screen2/sd
ownload/sdoc/.../1_present2.pdf   

ชนิดา มัททวางกูร. ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย
ของคนภาษีเจริญ. วารสารพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม,15 (29), 6 - 20. 

พิสนธิ์  จงตระกูล. (มปป). การใช้ยาอย่างสมเหตผุล. 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 
24/6/2556 จาก 
http://www.pharmyaring.com/downloa
d/medication[1]_pdf.pdf 

ว่านชน ลดปวด. ใน หนังสือบันทึกแผ่นดิน 5 สมุนไพร
ประคบ อบ อาบ นวด. ห้องสมดุอภัยภูเบศร์ 
สืบค้นเมื่อ 24/8/2556 จาก 
http://www.abhaiherb.com/knowledge/
thaiherb/2182 

สมุนไพร 200 ชนิด.สืบค้นเมื่อ 24/6/2556  จาก
http://www.rspg.or.th/plants_data/herb
s/index.html 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค. สถานการณ์โรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ. สืบค้นเมื่อ 
24/6/2556 จาก
http://thaincd.com/information-
statistic/non-communicable-disease-
data.php 

สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร และ วิภานันท์  ม่วงสกุล.  
รายงานการวิจยัปัจจัยทีส่่งผลต่อการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง
ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. 2556. 

World Health Organization.Non communicable 
diseases.สืบค้นเมื่อ 24/6/2556 จาก 
http://www.who.int 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

621

การเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยเชิงพุทธบูรณาการ 
Strengthening health patients Buddhist integration 

 

ดร.เสน่ห์  ใจสิทธ์ิ (Dr.Sane Jaisit) ดร.วาสิตา เกดิผล ประสพศกัดิ์ (Dr.Wasita Kerdphol Prasopsak)** 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยเชิงพุทธบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลัก  
พุทธธรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยในโรงพยาบาล  ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งโดยใช้ทั้งเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม
และ เชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณ์ ผู้ป่วยท่ัวไปในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัด
ล าพูน 7 โรงพยาบาล ละๆ 15 คน รวม  105 คน  โดยการท าแผนที่ทางสังคมร่วมกับ โรงพยาบาล เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยตาม
คุณลักษณะต่าง ๆเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วย
ได้รับก าลังใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมา คือ คุณธรรมที่ได้รับจากพระนิสิตและการน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อยู่ในระดับมาก และเสนอให้มีระยะเวลาในการเยี่ยมผู้ป่วยจ านวนครั้งในการออกเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับหลักธรรมที่ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วย คือ บุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบด้วย  ทาน  ศีล  และภาวนา 

 

ABSTRACT 
Research Strengthening health patients Buddhist integration. The purpose is to study the 

Buddhist strengthen health patients in the hospital. The researchers used a combined approach. Using 
both quantitative by questionnaires and qualitative study of documents, interviews with patients in 
the hospital. Case Study Hospital in Lamphun Provinces seven hospitals were 15 people, including 105 
people by making the social map with hospitals to screen patients based on various features to 
analyze data by using frequency, percentage and value. Standard Deviation The research found that 
Patients are encouraged In most, followed by the virtue received from the students. And bringing 
ethics to use in everyday life. At a high level And proposed a long time to visit patients. The number 
of visitors is increasing. The degree respectively The principles used to strengthen health patients is 
comprised of three objects bearing the merit review precepts and pray. 
ค าส าคัญ : เสริมสร้าง  สุขภาวะ  เชิงพุทธ  
Key Words :Strengthen  Health  Buddhist 

                                                 
“พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั” 
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลยัสงฆ์ล าพูน 
**“พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 
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บทน า 
จากสภาพการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันจะเห็นได้

ว่าประชาชนมีความล าบากและขาดปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก รวมทั้งขาดการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การ
เจ็บป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เข้ามารักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลต่าง ซึ่งเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจ านวนมาก 
ได้เกิดความรู้สึกท้อแท้ต่อโรคภัยที่มาเบียดเบียน จนขาด
ก าลังใจในการต่อสู้กับโรคที่ตนก าลังได้รับ และที่มากไป
กว่านั้นคือการขาดก าลังใจจนมีความคิดที่ไม่อยากจะมี
ชีวิตอยู่ต่อไปในโลกนี้  ท าให้ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้
หายตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ได้  และท าให้การรักษาไม่มี
ประสิทธิภาพ  เป็นปัญหาทางสังคมคือการท าร้ายตนเอง
ให้จบชีวิตลง 

สุขภาวะ หรือสุขภาพน้ันจะมีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติ
ด้วยกัน คือ สุขภาวะทางกาย  สุขภาวะทางจิต  สุขภาวะ
ทางสังคมและสุขภาวะทางวิญญาณหรือการรู้คิด 
(ปัญญา) ซึ่งทั้ง 4 มิติมีความเช่ือมโยงกันและกัน  การมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง 4 มิติไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญเพียงแค่พื้นฐานที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่มีความส าคัญทุกองค์ประกอบของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนื่องจากการมีสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดี 
ไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่มีโรคเท่านั้น แต่หมายถึงความ
ถูกต้องเหมาะสมทั้งหมดของมนุษย์และของสังคม            
ในพ.ร .บ .สุขภาพแห่งชาติ  พ .ศ .2550 มาตรา 3                    
ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สุขภาพ” คือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม อยู่ในสังคมที่มี
ศานติสุข ไม่สุขเฉพาะการไม่พิการหรือไม่มีโรคเท่านั้น 
(WHO Geneva,1986 อ้างถึงในพิสมัย  จันทวิมล,2543) 
“สุขภาพดีเป็นสิทธิ์ของทุกคน  ทุดคนควรมีโอกาสที่จะ
เข้าถึงการมีสุขภาพท่ีดีได้อย่างแท้จริง  โดยทุกคนทุกส่วน
ของสังคมจะต้องร่วมสร้างสุขภาพดี” เช่ือมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่างสมดุล “ปัญญา” หมายถึง ความรู้ทั่ว  
รู้เท่าทัน  และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง
ความดี  ความช่ัว  ความมีประโยชน์และความมีโทษ   

ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่อมี
การบัญญัติค าว่า สุขภาวะขึ้นมา (ส านักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแห่งชาติ,2546) สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่
จะต้องด า เนินไปบนพื้นฐานของความพอดี  โดยมี
ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ช่วยกันพัฒนาอย่างสมดุล 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณปัจจุบันใช้ค าว่า สุขภาวะด้าน
ปัญญา หมายถึง ความฉลาดรู้น าไปสู่ชีวิตที่สมดุล  ซึ่ง
ควรมีการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางจิตใจควบคู่กันไป  การน ามิติทางสังคม วัฒนธรรม
และศาสนามาสสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย  เป็นแนวคิดที่
สะท้อนถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยอยู่บน
พื้นฐานการพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ   

ทุกความหมายและทุกมิติในเรื่องสุขภาวะและการ
เสริมสร้างสุขภาวะแสดงให้เห็นว่าสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางกาย  ทางใจ และทางสังคมเป็นจุดมุ่งหมายของ
บุคคลและสังคมเป็นอุดมการณ์แห่งการปฏิรูปสุขภาพ  
เป็นส่วนหน่ึงแห่งความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
สิทธิดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้  ถ้าบุคคลในชุมชน สังคมไม่
มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบองค์รวม เป็นหลักที่จะวัดผลสุขภาวะด้าน  
ต่าง ๆ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตว่าได้รับการพัฒนา
อย่างครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งวัดผลได้เช่นเดียวกับการวัด
เป้าหมายของมรรคมีองค์แปด หรือไตรสิกขา โดยใช้หลัก
พุทธศาสนาด้วยภาวนา 4 กายภาวนา ศีลภาวนา จิต
ภาวนา และปัญญาภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ์,2545) 
การรักษาและเสริมสร้างสุขภาวะด้วยพุทธธรรม เพื่อให้
เกิดระบบดุลยภาพทางกายและทางจิตใจ 

ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการส่งเสริมสุข
ภาวะทางจิตใจผู้ป่วยเชิงพุทธบูรณาการ ในโรงพยาบาล
จังหวัดล าพูน  ตามโครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาจิตใจ
ขึ้น และมีความสนใจศึกษาว่า ผู้ป่วยมีปัญหาด้านจิตใจ
และมีความต้องการอะไร อย่างไร  มีแนวทางในการ 
บูรณาการหลักพุทธธรรม เพื่อการแก้ไขและพัฒนาจิตใจ
ของผู้ป่วย โดยการประสานกับโรงพยาบาลต่างๆ ในการ
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ส่ ง เสริมสุขภาวะจิตใจผู้ ป่ วยที่ เข้ ามารักษาอยู่ ใน
โรงพยาบาลให้เกิดความเข้มแข็ง มีก าลังใจในการต่อสู้กับ
โรคภัย และกลับออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรม
เสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี ทั้งโดยใช้ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความผูกพันในพื้นที่ศึกษาวิจัย  และความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญและองค์ความรู้
ในประเด็นการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ า ง  ผู้ ป่ วยทั่ ว ไปใน
โรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลจังหวัดล าพูน  7 
ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลแม่ทา  โรงพยาบาล
บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลลี้ โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาล
ป่าซาง และโรงพยาบาลบ้านธิ  จ านวนโรงพยาบาล ละๆ 
15 คน รวม 105 คน โดยการคัดเลือกจากผู้ป่วยที่มีอายุ
แตกต่างกัน 3 กลุ่มๆละ 5 คน  กล่าวคือ  กลุ่มที่ 1 เป็น
ผู้ป่วยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ป่วยอายุ 30 ถึง 
59 ปี กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ป่วยอายุไม่เกิน 29 โดยการท าแผน
ที่ทางสังคมร่วมกับ โรงพยาบาล เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยตาม
คุณลักษณะต่าง ๆ 

เครื่องมือในการศึกษาวิจัยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ การสังเกตการ
สัมภาษณ์แบบทางการ  และไม่เป็นทางการ เพื่อท าให้
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยแม่นย ามากข้ึนดังนี ้

1.  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ผู้ศึกษาวิจัยศึกษา
เอกสาร ต ารา งานวิจัย และเอกสารข่าวสารต่าง ๆ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้อง  เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์  และ
อธิบายหรือวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

2.  การศึกษาข้อมูลจากบุคคลผู้ศึกษาวิจัยได้หา
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ 

เป็นผู้ มี ประสบการณ์ ในการท า งาน รวมทั้ งการ
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

การรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จ าเป็นที่
จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ๆ ดังนี้   การ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  การรวบรวมข้อมูลจากบุคคล  
จากแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  
และการสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
ศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผู้ศึกษาวิจัย
จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็น 
ระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในการศึกษาข้อมูลที่
สมบูรณ์ที่สุด  และมีกระบวนการในการน าข้อมูลท าซ้ า
เพื่อได้ข้อมูลที่แม่นย ามากข้ึน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปและผลการศึกษาสุขภาวะ และส่วนที่ 2 ผล
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.10 รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 23 คิดเป็นร้อยละ 21.90 และเป็น
บรรพชิต จ านวน 21 รูป คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.52 รองลงมา คือ อายุ 56 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.76 อายุ 36-45 ปี  จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.05 อายุ 26-35 ปี จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.29 และอายุ 18-25 ปี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.38 ตามล าดับ วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ 
จบในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.90 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จ านวน 42 คน  คิด
เป็นร้อยละ 40.00  และระดับอุดมศึกษา จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.10 ตามล าดับ  

ผลการศึกษาสุขภาวะของผู้ป่วย  พบว่า 
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ด้านสุขภาวะทางกาย  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ย 3.26  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.38  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ   จากมากไป
หาน้อย  3 ล าดับแรก ท่านเลือกรับประทานอาหารตาม
ค าแนะน าของแพทย์    อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54  ล าดับท่ี 2 อาหารที่รับประทานในแต่
ละมื้อมีจ านวนที่พอเหมาะ  อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.36  ล าดับที่ 3  ท่านค านึงถึงคุณค่าของอาหารที่
รับประทานทุกครั้ง อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.18  

ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  =  0.58  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อล าดับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางสังคม  
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ท่านได้รับการดูแลจากคน
ในครอบครัวอย่างดี อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 
ล าดับที่ 2 ท่านช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้อื่นตามโอกาสอย่าง
เต็มใจ อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4. 31 และล าดับท่ี  
3 ท่านมีความกตัญญู ผู้มีพระคุณ และเห็นคุณค่าในน้ าใจ
ของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29   

สุขภาวะด้านจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =  0.41 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ล าดับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ  
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ท่านมีความสุขที่ได้
ท าบุญ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 ล าดับ
ที่ 2 ท่านมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือหรือแนะน าผู้อื่นให้ท า
สิ่งที่ดีงาม อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4. 49 ล าดับที่ 
3 ท่านรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในน้ าใจของผู้อื่น อยู่ใน
ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38    

สุขภาวะด้านรู้คิด (ปัญญา) โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ล าดับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ
ทางปัญญา  จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ท่านเข้าใจ
ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน อยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4. 39  ล าดับที่ 2 ท่านคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่คน
เดียวกับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุขที่แท้จริง อยู่
ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 4. 26 ล าดับที่ 3  ท่านสนใจ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  อยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4. 15 

2. ผลการสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
สุขภาวะของผู้ป่วย 

การดูแลสุขภาพ  เปนการดูแลรักษาทั้งกายและใจ
ไปพรอมๆ กัน การดูแลสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงประสานกัน 
มุงชีวิตปลอดจากโรค บ าบัดโรค และเช้ือโรคเพื่อเปนฐาน
ชีวิตและพัฒนาชีวิตใหดีงามยิ่งขึ้นไป มีการแก เจ็บ ตาย 
อยางมีคุณภาพ 

พระพุทธองคทรงเห็นวา  สิ่งจ าเปนพื้นฐานของ
มนุษย คือ  ปจจัย 4  ไดแก อาหาร เครื่องนุ่งหม  ที่อยู
อาศัย และยารักษาโรค ทรงบัญญัติใหพระภิกษุสงฆเปน 
อยูด้วยการบิณฑบาตการนุ่งหมผาบังสุกุล  การอยู โคน
ไม และการฉันยาดองน้ ามูตรเนา ถือประโยชนและ
ความพอดีเปนประมาณ  ทรงสอนใหรักษาสุขภาพ  เพื่อ
เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ทั้งสุขภาพสวนตัวสวนรวม 
และตอสิ่งแวดลอม 

พระพุทธศาสนา กลาวถึงการปองกันโรคมากกวา
การรักษา  ใชปัญญาและวิธีการนอกจากการใชตัวยา ผู
ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ  ปญญา ยอมมีโรคนอย ไมเปน 
โรคทางใจ 

พุทธวิธี  3 ประการ  ในการดูแลสุขภาพ  ไดแก 
1. พุทธวิธีการดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพ  

เชน  บริโภคอาหารที่มี ประโยชน์ พอประมาณ การออก
ก าลังกาย การพักผอน 

2. พุทธวิธีบ าบัดรักษาโรค ใชยาสมุนไพรฉัน  
(กิน)  ไล พอก  ทา  หยอด 

3. พุทธวิธีบ าบัดดวยพระธรรมโอสถ ซึ่งเปนวิธี 
แหงปญญาเปนสัจธรรม เปนสิ่งที่มนุษยปฏิบัติได้ดวย
ตนเอง  เชน การฟงธรรม การพิจารณาธรรม และปฏิบัติ
ธรรม เปนเหตุให้จิตผองใส  ผอนคลาย  เปนผลดี ตอสุข
ภาพ  การสวดสาธยายบทธรรม มิใช เพื่อความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์  แต่เพื่อใหผูป่วยเกิดการเรียนรู  เกิดปญญา  
เข าใจชีวิตและธรรมชาติของชีวิตท่ี ปรากฏในขณะ
เจ็บปวยผู้ปวยที่ฟงสัญญา10  หรือ โพชฌงค 7 แลว 
หายปวยตามที่ ปรากฏในพระไตรปฎกลวนเปนพระ
อรหันต การฟงสวดนาจะเปนการดึงพลังแหงการตรัสรู
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มารักษาอาพาธ  ศาสตรทางจิตวิทยาเช่ือวาผู้ไมเครียด  
ผอนคลายรางกายจะสรางภูมิคุ้มกันสูงและสงภูมิคุมกัน
ต่อตานโรคไดในระดับสูงเปนเหตุหนึ่งใหโรคทุเลาและ
หายได ผู้ปวยที่ฟังธรรมทั่วไป  จิตใจสงบสงใจไปตาม
ธรรม  แม กายจะไม หายป วยแต ก็เสียชีวิตอย างมี
สติสัมปชัญญะ 

นอกจากนี้ผู้ป่วยได้รับก าลังใจ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  รองลงมา คือ คุณธรรมที่ได้รับจากพระนิสิต และ
การน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมาก 
และเสนอให้มีระยะเวลาในการเยี่ยมผู้ป่วยจ านวนครั้งใน
การออกเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากตามล าดับ
หลักธรรมที่ใ ช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วย คือ            
บุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบด้วย  ทาน  ศีล  และภาวนา 
 

 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการใช้
หลักพุทธธรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย ให้มีสุข
ภาวะทางกายและทางใจท่ีดียิ่งขึ้น 

ด้านสุขภาวะทางกาย  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และกลุ่มตัวอย่างรับรู้เรื่องสุขภาวะทางด้านกายไม่
แตกต่างกันมากนัก 3 ล าดับแรก ท่านเลือกรับประทาน
อาหารตามค าแนะน าของแพทย์ อย่างเคร่งครัด ล าดับที่ 2 
อาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อมีจ านวนที่พอเหมาะ  
ล าดับท่ี  3  ท่านค านึงถึงคุณค่าของอาหารที่รับประทาน

ทุกครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริโภคอาหาร ซึ่งเป็น 1 
ในปัจจัย 4 อย่างพอประมาณ 

ด้านสุขภาวะทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมากและไม่ 
แตกต่างกันมากนัก 3 ล าดับแรก ท่านได้รับการดูแลจากคน
ในครอบครัวอย่างดี  ล าดับท่ี 2 ท่านช่วยเหลือสงเคราะห์ 
ผู้อื่นตามโอกาสอย่างเต็มใจล าดับที่ 3 ท่านมีความกตัญญู 
ผู้มีพระคุณ และเห็นคุณค่าในน้ าใจของผู้อื่น  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศรีเรือน  แก้วกังวาน (2530) ที่กล่าวว่า 
การส่งเสริมสุขภาพด้านความสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ 
ทั้งวัยเดียวกันและต่างวัย  จะท าให้ผู้ป่วยมีความสดช่ืน  
 สุขภาวะด้านจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากและ
ไม่แตกต่างกันมากนัก 3 ล าดับแรก คือ ท่านมีความสุขที่ได้
ท าบุญ ล าดับที่ 2  ท่านมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือหรือ
แนะน าผู้อื่นให้ท าสิ่งที่ดีงามล าดับที่ 3 ท่านรู้สึกซาบซึ้ง 
เห็นคุณค่าในน้ าใจของผู้อื่น สอดคล้องกับวิภาพร  สิทธิ
สาตร์และคณะ (2550) ที่กล่าวว่า ส่งเสริมสุขภาพด้านการ
พัฒนาด้านจิตวิญญาณ คือ การท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า 
และได้ท าตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ และหลัก   
พุทธธรรมในการสร้างกุศลผลบุญ ได้แก่  ทาน  ศีล และ
ภาวนา 

สุขภาวะด้านรู้คิด(ปัญญา) โดยรวมอยู่ในระดับ
มากและไม่แตกต่างกันมากนัก 3  ล าดับแรก ท่านเข้าใจ
ว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอน  ล าดับที่ 2  ท่านคิดว่าการ
ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกับธรรมชาติ จะท าให้พบกับความสุขท่ี
แท้จริง  ล าดับที่  3  ท่านสนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในการเข้า
ใจความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ)  สัญญา10  หรือ  
โพชฌงค 7  พิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต 

ดังนั้น  การใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสุข
ภาวะของผู้ป่วย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ครบองค์
รวมในทุกด้าน ประกอบด้วย  ด้านสุขภาวะทางกาย  
ทางสังคม  ทางจิตใจ และด้านรู้คิด  อันน าไปสู่การ
เสริมสร้างก าลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยต่อไป 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

626

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ พระอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

พุทธธรรมและสุขภาวะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่
อนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดี และ
ได้รับความอนุเคราะห์จนท าให้งานวิจัยด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นคุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ และขอบพระคุณ คุณพ่อ 
คุณแม่และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ก าลังใจ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
บุญทิพย์ สิริธรังศรี .2543. การพัฒนารูปแบบการดูแล

ตนเองแบบองค์รวมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน.
รายงานการวิจัย .กรุ เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ.2544.พระพุทธศาสนากับ
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม .
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย ( แก้ว วงศ์น้อย ). 2544.
แนวคิดและวิธีขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน
ครอบครัวแนวพระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต . บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ. 2545.การป้องกันและรักษา
โรคตามหลักพระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต .บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  :  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระไพศาล วิสาโล. 2550.สุขภาพองค์รวมกบัสุขภาพสังคม. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ประจ าปี 
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 
8 วันที่  13-16 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์  การ
ประชุม IMPACTเมืองทองธานี. 

พิสมัย  จันทวิมล. 2541.นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทดีไซด์ จ ากัด. 

ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส) .2546.
สุขภาพทางจิตวิญญาณสู่สุขภาพทางปัญญา .
กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ.์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

627

การพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา 

The  Development  Activities  of  Sex  Risk  Behavior  Prevention among                    
Junior  High  School  Students  by  the  Participatory  of  Teacher                                     

and  Parent in  NakhonRatchasima  Province 
 

วราภรณ์  ชาติพหล (VarapornChatpahol)* ธนิดา  ผาติเสนะ (Tanida  Phatisena)** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  2)  พัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  3)  ศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง  กระบวนการวิจัยแบ่งเป็น  2  ระยะ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม  แบบสนทนากลุ่ม  แบบสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่  ร้อยละ  และเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการอบรมโดยใช้สถิติ  Paired  t-testผลของกระบวนการพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน  โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง  พบว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้เก่ียวกับเพศศึกษาและ
คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดีกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  มีคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับ
เรื่องเพศดีกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 

ABSTRACT 
 This  participatory  action  research  aimed  to  study  sexual  risk  behaviors  students  in  a 
secondary  school  for development   activities  of  sex  risk  behavior  prevention in  
NakhonRatchasima  province.  The  research  is  divided  into  two  stages.  Data  were  collected  by  
questionnaires  sexual  risk  behaviors,  focus  group  discussion  and  observation.  Data  were  
assessed  by  content  analysis,  frequency,  percentage  and  paired  t-test.  The  development  of  
sex  risk  behavior  prevention among  junior  high  school  students  by  the  participatory  of  teacher  
and  parent.  After  the  student  had  developed.  The  results  of  research  were  found  that  
Students  were  more  knowledge  and  deter  behavior  before  training  at  the  statistical  level  of    
significance  0.01,  Has  a  better  attitude  before  training  at  the  statistical  level  of    significance  
0.05. 
 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมเสีย่ง,  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
Key Words:Sex  risk  behavior,  Among  junior  high  school  students 
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บทน า 
 จากสภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันมีความ
แตกต่างจากอดีตอย่างเห็นได้ชัด  ทั้งด้านวัฒนธรรม  สังคม  
เศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  ฯลฯ  ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้าน
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นปัญหาของสังคม
และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ได้แก่  การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การท าแท้ง  
การติดโรคทางเพศสัมพันธ์  เป็นต้น  อีกท้ังอายุเฉลี่ยของ
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกลดลงเรื่อยๆ จาก 15-16 ปี  เป็น  
12-15 ปี  ใน พ.ศ. 2556  นอกจากนี้ยังพบว่ามีแม่วัยรุ่นต่ า
กว่า 20 ปี  จ านวน  133,176  คน  และพบว่าวัยรุ่นท า
แท้งปีละ  300,000  คน  แล้วยังพบอัตราการติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม  15-24 ปี  สูงเกือบสองเท่าจาก  46.2  
ต่อประชากรแสนคน  ใน ปี 2547  เป็น  95  ต่อประชากร
แสนคน  ใน ปี 2556  (กระทรวงสาธารณสุข.  ออนไลน์.  
2558 : 12)  และข้อมูลการส ารวจสถานการณ์ทางเพศของ
เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ปี  
2556-2557  พบว่า  มีเด็กที่ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์  
ร้อยละ  22.19  มีทัศนคติยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน  ร้อยละ  32  (Child watch.  ออนไลน์.  2558 : 
11)  ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงพบว่า  ความคิดเห็นใน
การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักถือเป็นเรื่องธรรมดา  ร้อยละ  
34.28  ซึ่งเสี่ยงมากท่ีสุด  (ศรัณยู  เรือนจันทร์.  2556 : 
105) 
 สถานการณ์เสี่ยงในจังหวัดนครราชสีมา  อยู่ใน
ล าดับ  3  ที่มีมารดาวัยรุ่นต่ ากว่า  20 ปีคลอดบุตร  คิด
เป็นร้อยละ  19.60  จากสถิติการตั้ งครรภ์ ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต  9  นครชัยบุรินทร์   ปี 2554 ในเขต
สาธารณสุขที่   14  พบว่า  มารดาคลอดบุตรทั้งหมด  
57,756  ราย  เป็นวัยรุ่น  อายุต่ ากว่า  20  ปี  จ านวน  
11,262  ราย  คลอดบุตรเฉลี่ยเดือนละ  938  (เพื่อน
สุขภาพศูนย์อนามัยที่  5  นครราชสีมา.  2555  :  2)  ใน
ส่วนพื้ นที่   ต าบลกระฉอด  อ าเภอเมือง  จั งหวัด
นครราชสีมา  จากข้อมูลย้อนหลัง  5  ปี  พบว่า มีผู้มารับ
บริการฝากครรภ์  125  คน  เป็นมารดาวัยรุ่นไม่เกิน  20  
ปี  จ านวน  17  ราย  คิดเป็น  13.60  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดไม่เกินร้อยละ  10  

(งานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
กระฉอด  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
ณ เดือนมกราคม  2558) 
 บริบทของพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ก่ึงเมืองและมี
โรงเรียนขยายโอกาส  1  แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านบุ  
(ประชารัฐพัฒนา)  ซึ่งนับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
เยาวชนที่ส าคัญของชุมชนแห่งนี้มาช้านาน  จากการ
สัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่นในพื้นท่ี  พบว่า  นักเรียนมีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยในวัยเรียน  ซึ่งนักเรียน
บางส่วนมีแฟนหรือคนรักแล้ว  และส่วนมากนักเรียนในยุค
ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้ปกครองกล่าวว่า  “อาจ
ท าให้ครูและผู้ปกครองตามไม่ทันเด็ก”จะเห็นได้ว่า  
นักเรียนในพื้นที่ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสม 
 จากการศึกษาของ  ธนิดา  ผาติเสนะ,  ฐิติมา  
โพธิ์ชัย  และสิริสุดา  ฐานะปัตโต.  (2554)  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน  ครอบครัว  
และโรงเรียนในการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในอ าเภอด่าน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  ท าให้นักเรียนมี
ความรู้  ทักษะชีวิต  และพฤติกรรมการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  ดีกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และทวิช  ทับขุนทด.  
(2555)  ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของแกนน านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ต าบลห้วยบง  อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนพฤติกรรมทางเพศ  หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมการพัฒนาทกัษะชีวิต  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05   
 จากการทบทวนวรรณกรรม  พบว่าครูและ
ผู้ปกครอง  เป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญในช่วยเหลือและดูแล



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

629

เยาวชน  ในการพัฒนาความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม  ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนากิจกรรมการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง  เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้  ทัศนคติ  และพฤติกรรมทางเพศที่
ถูกต้องและเหมาะสม  ตลอดจนแก้ไขปัญหาในเรื่องเพศได้
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาบริบทของโรงเรียนและพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา 

3.  เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory  Action  Research : PAR)  โดยแบ่งการ
วิจัยออกเป็น  2  ระยะ   
 ระยะที่  1  การศึกษาบรบิทของโรงเรียน  และ
การศึกษาพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  ดังนี ้
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวจิัย  คือ  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ปี
การศึกษา  2558  จ านวน  127  คน 
 2.  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
 2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน 
 2.2ครูระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  6  คน 
 2.3  ตัวแทนผู้ปกครอง  จ านวน  3  คน ระยะ

ที่  2  กระบวนการพัฒนากิจกรรมการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการ
มีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง 
 ประชากรและกลุม่ตัวอยา่งดังนี ้
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวจิัย  จ านวน  127  คน  
คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรยีนบ้านบุ  
(ประชารัฐพัฒนา)  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ปีการศึกษา  2558  จ านวน  127  คน 
 2.  กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน  40  
คน  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้าน
บุ  (ประชารัฐพัฒนา)  ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ปีการศึกษา  2558   และเป็นผูส้มัครใจเขา้
ร่วมโครงการวิจัย   
 2.1  ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันากิจกรรม
การป้องกันพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ 
  2.1.1  พ่อ แม่  หรือผู้ปกครองของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน  20  คน  โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) โดยมี
เกณฑ์พจิารณา  ดังนี้   
      (1)  ได้รบัความสมคัรใจและ
ยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั 
      (2)  เป็นผู้ปกครองของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ปี
การศึกษา  2558 
  2.1.2ครูประจ าช้ันและครูผูส้อนกลุม่
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนบ้านบ ุ(ประชารัฐพัฒนา)  ต าบลตลาด  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศกึษา  2558   จ านวน  
8  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมลูเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ  เครื่องมือวิจยัประกอบด้วย  แบบสังเกต  
(Observation),  แนวทางการสนทนากับครูและผู้ปกครอง
ครอง  (In-depth  interview),  แบบสอบถามพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ  (Questionnaire)  (ก่อน-หลัง)  ที่ผู้วิจัยสร้าง
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ขึ้น  ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือด้านดัชนีความเทีย่งเชิง
เนื้อหา  (Content  Validity)  โดยผู้เช่ียวชาญ  3  ท่าน  ได้
ค่า  IOC  0.67-1.00  น ามาปรบัปรงุแก้ไข  และน าไปหา
ความเช่ือมั่น  (Reliability)  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์แอลฟ่า
ของครอนบคั  มีค่าความเช่ือมั่น  0.75  โดยแบ่งเป็น  ดา้น
ความรูเ้กี่ยวกับเพศศึกษา  0.72  ด้านทัศนคติเกีย่วกับเรื่อง
เพศของวัยรุ่น  0.78  และด้านพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ  
0.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม  2558 
 กระบวนการพัฒนากิจกรรมการปอ้งกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  โดยการมสี่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง    
แบ่งเป็น  4  ขั้นตอนโดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
การวิจัยของ  Kemmis  and  Mc Taggart  (1988)ดังนี้   
 การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Planning)  
ประกอบด้วย  1)  ประเมินสภาพปัญหาจากการศึกษา
บริบทในเรื่องของ  ความรู้เกี่ยวกบัเพศศึกษา  ทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่น  และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้  2)  การวางแผน
การปฏิบัติ  ได้แก่  ระดมสมองในการหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา,  การสร้างทีมงานและวางแผนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับครูและผู้ปกครอง  ,การจัดท าเอกสาร
ประกอบการอบรม 
 การปฏิบัติการ  (Action)  กระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน  
ได้แก่ 1)  การเสริมสร้างความรู้  2)  การเสริมสร้าง
ทัศนคติ  3)  การเสริมสรา้งพฤติกรรม 
 การสังเกตการณ์  (Observation)  
ประกอบด้วย  ประเมินผลกระบวนการ  โดยการสังเกต
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น   สังเกตการณ์มีส่วนร่วม  
และประเมินจากแบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 

 การสะท้อนการปฏิบตัิการ  (Reflection)  
ประกอบด้วย  วิเคราะห์กระบวนการ  ผลของ
กระบวนการพัฒนากิจกรรมการปอ้งกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง  และจดัเวทีคืนข้อมูลให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง  และสรุปแผนการเฝา้ระวังพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียน  โดยการมสี่วนรว่มของครูและ
ผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลเชิงปริมาณ  ด้านข้อมูลทั่วไป  
เช่น  เพศ  อายุ   การศึกษา  สถานภาพครอบครัว  
วิเคราะห์ความถี่  ร้อยละ  ส่วนข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษา  น ามาหาความถี่  ร้อยละ  แล้วมาประยุกต์ตาม
แนวคิดของ  Bloom  (1976)  และวิเคราะห์ระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยรุ่นกับระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ตาม
แบบของลิเกอร์ท  (Liker  Scale)  โดยน ามาหาความถี่  
ร้อยละ  และก าหนดช่วงระดับคะแนนโดยประยุกต์จาก
เกณฑ์ของ  Best.  (1977 : 14)แบ่งเป็น  3  ระดับ  ได้แก่  
ระดับต่ าระดับปานกลาง และระดับสูงเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา,  ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ,  และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ  Paired  t-
test  และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  โดยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา  (Content  analysis)  ตรวจสอบเนื้อหาโดย
ผู้เช่ียวชาญ  3  ท่าน 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยแบ่งเป็น  2  ระยะ  โดยมวีัตถุประสงค์  
เพื่อการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  และผลลัพธ์ของการพัฒนากิจกรรม
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการมสี่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครอง 
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 1.  บริบทของโรงเรียนและพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.................. 
     1.1  สภาพทั่ ว ไปของโรงเรี ยนบ้านบุ 
(ประชารัฐพัฒนา)  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่  2  ต าบลตลาด  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเปิดท าการ
สอนตั้งแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  
18  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  550 คน   เป็น
นักเ รียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  127  คน  
ส่วนมากเป็นเพศหญิง  ร้อยละ  57  นักเรียนมีอายุ  14  
ปี  มากที่สุด  ร้อยละ  38.3  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ร้อยละ  36.4  มีผลการ
เรียนอยู่ในช่วง  2.01 - 2.50  และ  3.01 - 3.50  มาก
ที่สุด  ร้อยละ  21.5  นักเรียนเป็นบุตรคนแรกมากที่สุด  
ร้อยละ  43.0  สถานภาพครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่
บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน  ร้อยละ  51.4 นักเรียนได้รับ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากที่สุด  คือ  1,001-1,500  ร้อยละ  
48.6 ................................................... ......................... 
     1.2  สถานการณ์ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น.......................... 
  ผู้อ านวยการกล่าวว่า  “เด็กนักเรียน
ส่วนมากมีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอยู่ระดับดีถึงดีมาก  
แต่ในช่วง  1  ถึง  3  ปีที่ผ่านมาโรงเรียนเคยพบเห็น
เกี่ ย วกั บปัญหาการตั้ ง ค ร รภ์ ขอ ง เ ด็ กนั ก เ รี ยน ”
ผู้อ านวยการมีความคิดเห็นว่า  “การที่ปัญหาของเด็ก
และเยาวชนที่เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมี
การตั้งครรภ์ในวัยเรียนนั้น  เกิดมาจากปัญหาเกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัวที่ไม่ดี  เช่น  เมื่อเด็กมีแฟน  พ่อ  
แม่  ผู้ปกครองก็จะให้ออกโรงเรียนและแต่งงานตั้งแต่
อายุยังน้อย  ซึ่งอาจไม่มีความรู้  ความสามารถที่จะเลี้ยง
ดูบุตรให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้  ดังนั้นจึงส่งผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนในปัจจุบันซึ่ง  พ่อ แม่  ส่วนใหญ่มี
อายุน้อย  และยังเป็นแบบพ่อไปทาง  แม่ไปทาง  หรือ
บางคนอยู่กับปู่  ย่า  ตา  ยาย  หรือญาติ  ท าให้เกิดการ
ตามเด็กไม่ทัน  และเด็กปัจจุบันมีความเฉลียวฉลาด  
อาจเกิดการหลอกผู้ใหญ่ได้  หรือกล่าวได้ว่า  พ่อ  แม่  
ผู้ปกครอง  ไม่สามารถดูแล  ก ากับติดตามเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง”........................................... ......................... 

  ครูสายมัธยมศึกษาตอนต้น  กล่าวว่า  
“นักเรียนส่วนมากจะมีแฟนหรือคู่รักอยู่ต่างโรงเรียน  จึง
ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องชู้ สาว  ในโรงเรียน  และถ้า
นักเรียนมีปัญหาก็จะอายและย้ายไปเรียนที่อื่น  แต่โดย
ส่วนมากด้วยความท่ีว่า  มีนักเรียนจ านวนไม่มากจึง
สามารถดูแลและติดตามได้อย่างทั่วถึง  เมื่อสังเกตเห็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ก็จะมีการตักเตือน  ติดตาม
เยี่ยมบ้าน  และเชิญผู้ปกครองมาหารือร่วมกัน” 
 ผู้ ป กครอ งท่ านที่   1   กล่ า วว่ า   “ลู กมี
พฤติกรรมเรียบร้อย  กลับบ้านตรงเวลา  แต่ที่ท าให้พ่อ  
แม่ไม่พอใจหรือกังวลจะเป็นเรื่องการท ารายงานใน
วันหยุด  เพราะส่วนมากจะท าท่ีบ้านเพื่อนและบ้านเพื่อน
จะอยู่ไกล  ซึ่งบางครั้งผู้ปกครองไม่รู้จัก  และไม่รู้ว่า
นักเรียนไปท ารายงานจริงหรือโกหก” 
 ผู้ปกครองท่านที่  2  กล่าวว่า  “พฤติกรรมของ
นักเรียนส่วนใหญ่สมัยนี้  ติดโทรศัพท์  ติดแชท  ไม่ชอบ
คุยกับพ่อ  แม่  และเป็นห่วงลูกกลัวจะโดนล่อลวงไป
ข่มขืนหรือกระท าช าเราเหมือนในข่าว  แต่พ่อกับแม่ด้วย
ความที่ว่า  มีการศึกษาน้อย  และต้องท างานนอกบ้านจึง
ไม่ได้ติดตามลูกตลอดเวลาและอีกอย่างเล่นแชทหรือ
เทคโนโลยีไม่เป็น  จึงไม่สามารถเข้าไปแอบดูหรือสังเกต
พฤติกรรมการพูดคุยกับเพื่อนในโทรศัพท์ของลูกได้”
 1.3  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับเพศศึกษา......................................................... 
  จากการสนทนากับครู  พบว่า  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา  ซึ่งจะมีเนื้อหาการเรียนที่
เ กี่ ย วข้ องกับ เพศศึ กษาส่ วน ใหญ่อยู่ ใ นระดั บ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  2............................................................ 
  จากการสนทนากับครูผู้สอนด้าน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยท่านกล่าวว่า  “ซึ่ง
การสอนในหัวข้อเกี่ยวกับเพศศึกษา  เด็กนักเรียนจะมี
ความสนใจและใส่ใจดี  แต่ด้วยความที่ผมเป็นครูพละ  
และเป็นผู้ชาย  บางครั้งก็รู้สึกอายไม่ค่อยกล้าสอน  
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  ส่วนมากก็จะใช้การสอนตาม
หนังสือเป็นหลัก”จึงมีความคิดว่า  “อยากให้นักเรียนได้มี
การเรียนที่หลากหลายและทันสมัย  โดยมีผู้สอนที่มี
เทคนิควิธีการที่ออกไปทางสนุกสนาน  และมีสาระ
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ครบถ้วนถูกต้อง  และสร้างความตระหนักถึงโทษของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พึงระวังอย่างยิ่ง  โดยใช้สื่อที่
แปลกใหม่”..................................................................  
 1.4  มาตรการการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ..................................................................  
  จากการสนทนากับคณะครู  พบว่า  
“เรื่องมาตรการและงบประมาณในการสนับสนุนในการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในโรงเรียนนั้นไม่มีปรากฏ
เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่จะมีกระบวนการในการพัฒนา
ร่วมกับเทศบาล  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
กระฉอด  ต าบลตลาดอยู่เรื่อยๆ  เช่น  กิจกรรมโครงการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  เมื่อเดือนมกราคม 
ปี 2557  ที่ผ่านมา”......................................................... 
  จากการสนทนากับผู้ปกครอง  พบว่า  
“ส่วนมากนักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน  อยากให้ครูช่วย
สอดส่อง  ดูแล  และตักเตือน  แล้วนัดประชุมกับ
เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลลูกๆ และควรแลก
เบอร์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองของนักเรียน  และ
ถ้ามีการท ารายงานควรมีใบอนุญาตจากทางโรงเรียน
หรือไม่ก็ติดต่อกับผู้ปกครองเจ้าของสถานที่ที่ ให้ท า
รายงาน  ว่านักเรียนได้ท ารายงานที่นั่นจริงหรือเปล่า  
เพื่อเป็นการป้องกันการออกนอกลู่ทางของนักเรียน              
ไม่ให้เถลไถลและไม่ให้เกิดความกังวลส าหรับพ่อ  แม่” 

 2.  พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น  ดังตารางที่1 
 
ตารางที่  1  จ านวนร้อยละ  ระดบัความรู้เกีย่วกับ 
เพศศึกษา  ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง 
เพศของวัยรุ่นและพฤติกรรมเสีย่ง    
ทางเพศของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น(n=107) 

 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  107  คน  
มีความรูเ้กี่ยวกับเพศศึกษาในระดบัต่ ามากท่ีสดุ  
รองลงมาคือระดับปานกลางและระดับสูง   มีจ านวน  
103,  3  และ  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.30,  2.80  
และ0.90   มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นในระดับ
ปานกลางมากท่ีสดุ  รองลงมาคือระดับสูงและระดับต่ า   
มีจ านวน  54,  41  และ  12  คนตามล าดับ  คิดเป็น
ร้อยละ  50.50,  38.30  และ11.20  และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศในระดับสูงมากทีสุ่ด  รองลงมาคือระดับ
ปานกลางและระดับต่ า  มีจ านวน  74,  27  และ  6  
คน  คิดเป็นร้อยละ  69.2,  25.2  และ  5.6  ตามล าดับ 
 ด้านความรูเ้กี่ยวกับเพศศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับต่ า  ร้อยละ  96.30  
พบว่า  ข้อท่ีตอบผิดมากที่สดุ  3 ล าดับ  ได้แก่  วิธีนับ
ระยะปลอดภัย  หน้า 7  หลัง  7 หมายถึง การมี
เพศสัมพันธ์ระหว่าง  7  วัน  ก่อนมีประจ าเดือน  และ 7 
วันหลังประจ าเดือนหมด  จ านวน  98 คน  ร้อยละ  
91.6  รองลงมาคือ  การท าความสะอาดอวัยวะเพศของ
เพศหญิง  การใช้สบู่อย่างเดยีวก็เพียงพอแล้วจ านวน  89  
คน  คิดเป็นร้อยละ  83.2  และข้อ  12  จ านวน  87  
คน  ร้อยละ  81.3....................................................... 
 ด้านทัศนคติเกีย่วกับเรื่องเพศของวัยรุ่น  อยู่ใน
ระดับปานกลางมากทีสุ่ด  ร้อยละ  50.50  พบว่า  มี
ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุน่  ไม่เห็นด้วยในข้อเชิง
บวก  3  ล าดับมากท่ีสุด  คือ  การพูดคุยเรื่องเพศหรือ
ปัญหาทางเพศ  สามารถพูดคุยกบัพ่อ แม่หรือผู้ปกครอง
ได้อย่างเปดิเผย  เช่น  การใช้ถุงยางอนามัย  การ
คุมก าเนิดหรือความสงสัยเกี่ยวกับการเปลีย่นทางร่างกาย  
จ านวน  16  คน  ร้อยละ  15  และเห็นด้วยในข้อเชิงลบ  
3  ล าดับมากท่ีสดุ  คือ  ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว  
หลีกเลี่ยงการสัมผสัเนื้อต้องกับเพศตรงข้าม  จ านวน  7  
คน  ร้อยละ  6.5  และเห็นด้วยมากท่ีสุด  3  ล าดับ  
ได้แก่  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่หลากหลาก  และสามารถให้ค าตอบได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  จ านวน  54  คน  ร้อยละ  50.5  
รองลงมา  คือ  การซื้อ และการตดัสินใจใช้ถุงยางอนามัย
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เป็นหน้าที่ของผู้ชาย  จ านวน  53  คน  ร้อยละ  49.5  
และการทีผู่้หญิงพกถุงยางอนามัย  สื่อถึงการเตรียมตัวท่ี
จะมีเพศสัมพันธ์  จ านวน  39  คน  ร้อยละ  36.4 
 ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  อยู่ในระดับสูง
มากที่สุด  ร้อยละ  69.20  รองลงมา  คือ  ระดับปาน
กลาง  ร้อยละ  25.20  พบว่า  พฤติกรรมเสีย่งท่ีปฏิบัติ
เป็นประจ า  3  ล าดับแรก  ได้แกน่ักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต
ในการพูดคุย  หรือหาคู่  มากทีสุ่ด  ร้อยละ  20.6  
รองลงมาคือนักเรยีนสมัผสัเนื้อต้องตัวกับคนรัก  หรือ
เพื่อนเพศตรงข้าม  ร้อยละ  11.2  และนักเรยีนดสูื่อ
ลามก  เช่น  หนังสือโป๊  วีซีดี  ดีวดีีโป๊  เว็บโป๊  เป็นต้น  
ร้อยละ  10.3 
 3.  กระบวนการพัฒนากิจกรรมการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา
ตอนต้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง
 จากการศึกษาบรบิทของโรงเรียนและ
พฤติกรรมเสี่ยง  ผู้วิจยัไดจ้ัดประชุมและวางแผนกิจกรรม
ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับครูและปกครอง  
จ านวน  จ านวน  8  คน  ในวันที่  9  มิ.ย.  2558  โดย
สรุปได้กิจกรรมทั้งหมด  7  กิจกรรม  1)  สร้าง
ความสัมพันธ์  2)  บอกหน่อยอยากรู้  3)  สุขอนามัยทาง
เพศ  4)  รู้จักคุ้นเคย  5)  สื่อสารและต่อรอง  6)  รวมใจ
วัยรุ่น  7)  สร้างสะพานโดยด าเนนิกิจกรรมแบ่งเป็น  4  
ครั้ง  ในวันท่ี  16,  30  มิ.ย.   14  ก.ค.  และ  27  ส.ค.  
2558  โดยกิจกรรมแบ่งเป็นเสรมิสร้างความรู้และ
ทัศนคติ  จ านวนอย่างละ  2  กิจกรรม  ส่วนเสริมสร้าง
พฤติกรรมจ านวน  3  กิจกรรม  โดยใช้เวลาท ากิจกรรม
ทั้ง  7  กิจกรรมละ  60  นาที....................................... 
 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมโดยใช้ทั้ง  
7  กิจกรรม  ผู้วิจัยได้มีการประเมนิผลจากการสังเกตการ
มีส่วนร่วมและวเิคราะห์จากแบบสอบถามก่อนและหลัง
กิจกรรม  พบว่า  หลังกระบวนการอบรมกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรูเ้กี่ยวกับเพศศึกษาและคะแนนพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศดีกว่าก่อนกระบวนการอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ  0.01  และมีคะแนนทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นดีกว่ากอ่นกระบวนการอบรม

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  0.05  ดังตารางที่  2 
 

ตารางที่  2เปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับ 
เพศศึกษา  ทัศนคติในเรื่องเพศของ 
วัยรุ่น  และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและ 
หลังกระบวนการอบรม  (n=40) 
(* p>0.01, ** p>0.05) 

 จากกิจกรรมสร้างสะพานซึ่ งเป็นกิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครองจากการถอดบทเรียนเพื่อเช่ือมโยงปัญหาที่ไม่
เข้าใจระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  จากการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติการ  ผู้วิจัยได้จัดเวทีคืนข้อมูลให้ที่เกี่ยวข้อง  รวม  
11  คน  ท าให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาจึงได้มีการร่วมมือกันวางแผนการเฝ้าระวังในการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนเพื่อน าผล
การศึกษาไปต่อยอดและขยายผลกับนักเรียนและชุมชน
ต่อไป  ดังภาพท่ี  1................................................. 

ภาพที่  1แผนการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ 
              นัก เรี ยนโดยการมีส่วนร่ วมของครูและ 
              ผู้ปกครอง 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1.  พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น................................................ 
  ผลกา รศึ ก ษา   พบว่ า   ผู้ ต อบ
แบบสอบถามจ านวน  107  คน  มีความรู้ เกี่ยวกับ
เพศศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับต่ ามากที่สุด  รองลงมา  คือ  
ระดับปานกลางและสูง   โดยมีจ านวน  103,  3  และ  1  
คน  คิดเป็นร้อยละ  96.30,  2.80  และ  0.90  ตามล าดับ  
อาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการศึกษาในช่วง  
2.01-2.50  เป็นส่วนใหญ่   จึ งท าให้มีการรับรู้ ในวิชา
เพศศึกษาในระดับน้อยหรือไม่ก็เกิดจากครูผู้สอนที่เป็น
ผู้ชาย  ซึ่งจากการสนทนากับครูผู้สอน  พบว่า  ครูมีความ
กระดากอาย  ด้วยความที่ เป็นผู้ชาย  จึงไม่กล้าสอน
เพศศึกษาอย่างเติมที่  โดยเฉพาะนักเรียนหญิง  และ
ส่วนมากจะสอนตามหนังสือ  อาจท าให้นักเรียนไม่สนใจ
วิธีการสอนของครูผู้สอนเท่าที่ควร  ส่งผลให้มีความรู้ไม่
ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องวิธีนับระยะปลอดภัย  และการท า
ความสะอาดอวัยวะเพศ  อย่างไรก็ตามผลศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของคลังพลอย  เอ้ือวิทยาศุภรและ
อรณิชา  โพธ์ิหมื่นทิพย์  (2554: บทคัดย่อ)  ซึ่งได้ศึกษา
ความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น  
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นตอนต้น  มีอายุเฉลี่ย  15  ปี  
มีความรู้อยู่ในระดับต่ า  ร้อยละ  30.40  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่ เสี่ ยงในเรื่ องการรับรู้ เกี่ยว

เพศศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม  และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับเพศศึกษากับให้นักเรียนต่อไป 
 มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ระดับสูง  และ
ระดับต่ า   โดยมีจ านวน  54,  41  และ  12  คนตามล าดับ  
คิ ด เป็ นร้ อยละ  50.50  และ  38.30  และ  11.20  
ตามล าดับ  ซึ่งทัศนคติที่เสี่ยงมาก  คือ  เห็นด้วยเกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่
หลากหลาย  ร้อยละ  50.50  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนหญิงมากท่ีสุดร้อยละ  57  และอาศัยอยู่
บ้านตนเอง  และส่วนมากครอบครัวของนักเรียนบิดา  
มารดาอยู่ด้วย  จึงอาจท าให้ได้รับการปลูกฝังทัศนคติจาก
ครอบครัวแบบวัฒนธรรมไทย  ซึ่งเพ็ญกาญจน์กาญจนรัตน์  
และณัฐนันท์  บาระมี  (2555 : 53)  ได้กล่าวว่า  “ความคิด
การใช้ถุงยางอนามัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง  และถ้าผู้หญิงมีพฤติกรรมการพกถุงยาง
อนามัยจะมีภาพพจน์ทางลบในสังคม”ซึ่งสัมพันธ์กับผล
การศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า  นักเรียนเห็นด้วยกับการซื้อและ
ตั ดสิ นใจใ ช้ถุ งยางอนามั ย   เป็ นหน้ าที่ ของผู้ ชาย   
ร้อยละ  49.50  ในและนักเรียนเห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงพก
ถุงยางอนามัย  สื่อถึงการเตรียมตัวที่จะมีเพศสัมพันธ์  ร้อย
ละ  36.4.....................................................................  
 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศโดยรวมในระดับสูงมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ  ระดับปานกลางและระดับต่ า   โดยมี
จ านวน  74,  27  และ  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.20,  
25.20  และ  5.60  ตามล าดับ  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  
เสี่ยงมากที่สุด  คือ  การใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยหรือหา
คู่  ร้อยละ  20.6  รองลงการสัมผัสเนื้อต้องตัวกับคนรัก  
หรือเพื่อนเพศตรงข้ามมา  ร้อยละ  11.2  ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  ศรัณยู  เรือนจันทร์  (2556 : 105)  
การศึกษาพบว่า  ในการปฏิบัติตั วที่ เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์  พบว่า  เคยให้เพศตรงข้ามสัมผัสเนื้อต้องตัว  
ร้อยละ  63.14 
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 2.  ผลลัพธ์ของการพัฒนากิจกรรมการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครอง.............................................................. 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการพัฒนา
กิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครอง  ดังนี้............................................................. 
 2.1  ภายหลังการอบรม  นักเรียนกลุ่มอย่างมี
คะแนนความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาดีกว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  สอดคล้องกับ
การศึกษาของธนิดา  ผาติเสนะ,  ฐิติมา  โพธิ์ชัย  และสิริ
สุดา  ฐานะปัตโต.  (2554 : 62)  ซึ่งผลการศึกษา  พบว่า  
นักเรียนมีความรู้  ทักษะชีวิตและพฤติกรรมการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  ดีกว่าการอบรมอย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ   0.05  ซึ่ ง จ ากการที่ 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ดีขึ้น  เนื่องมาจากกระบวนการ
อบรมมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  คือ  “บอกหน่อย
อยากรู้”  และมีกิจกรรมโครงการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  ท า
ให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกและมีการอภิปรายร่วมกันใน
กิจกรรม  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเกิดความ
การรับรู้ในเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม  คลาย
ความสงสัยในเรื่องเพศศึกษาและมีความรู้ เกี่ยวกับ
เพศศึกษาที่ถูกต้องดีขึ้นกว่าก่อนการอบรม .................. 
 2.2  ภายหลังการอบรม  นักเรียนกลุ่มอย่างมี
คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นดีกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สอดคล้อง
กับการศึกษาของพอเพ็ญ  ไกรนรา,  เมธิณี  เกตวาธิ
มาตร  และมัณฑนา  มณีโชติ.  (2556 : 26)  ซึ่งผล
การศึกษา  พบว่า  หลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้นอยู่
ในระดับสูงกว่าการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.001 เน่ืองมาจากกระบวนการอบรมมีกิจกรรม
เสริมสร้างทัศนคติ  คือ  กิจกรรม  “สุขอนามัยทางเพศ”  

และ  “รวมใจวัยรุ่น”  ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกใน
เรื่องความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับบัตรค าในกิจกรรม
และมีการวิเคราะห์  อภิปรายร่วมกันในแต่ละกิจกรรม  
โดยมีครูและผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม  
ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นส่งผลให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและ
ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่นดีกว่าก่อนการอบรม... 
 2.3  ภายหลังการอบรม  นักเรียนกลุ่มอย่างมี
คะแนนความพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดกีว่าก่อนการอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  สอดคล้องกับ
การศึกษาของทวิช  ทับขุนทด.  (2555 : 140)  ซึ่งผล
การศึกษา  พบว่า  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
พฤติกรรมทางเพศ  หลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีสวนร่วมในการป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05  เนื่องจากกิจกรรมในการอบรมคือ  
กิจกรรม  “รู้จักคุ้นเคย”  และ  ”สื่อสารต่อรอง”  ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์การป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน  
รวมถึงได้แสดงออกเกี่ยวกับบทบาทสมมุต ิ การต่อรองใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย  โดย
มีครูผู้ร่วมสังเกตการณ์และอภิปรายสถานการณ์เสี่ยงของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้มีทักษะและความเข้าใจที่
ถูกต้อง  จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศดีกว่าก่อนการอบรม 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบุ 
(ประชารัฐพฒันา)  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลกระฉอด  ต าบลตลาด  และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ต าบลตลาดที่ไดส้นับสนุนและมีส่วนร่วมในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี ้
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 
     1.1  ครูผู้สอนเพศศึกษาควรหาเทคนิคหรือ
วิธีการสอนเพศศึกษาส าหรบัวัยรุน่รุ่นที่เหมาะสม  
สนุกสนาน  และเป็นท่ีสนใจของผูเ้รียน  และควรเน้นการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
     1.2  โรงเรียนและผูเ้กี่ยวข้องควรสนับสนุน
การจัดกิจกรรมอบรมเกีย่วกับการใช้ถุงยางอนามัยในการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ถูกต้องกับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้องให้กับนักเรียน   
     1.3  โรงเรียนควรสอดแทรกเรือ่งการใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศส าหรับวัยรุ่นอย่างเหมาะสม  ลงในเนื้อหา
การสอนเพศศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
     2.1  ควรวางแผนในการศึกษาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศร่วมกับครูและผู้ที่เกีย่วข้องกับวัยรุ่น  
เพื่อให้ได้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงประเด็นปญัหาของพื้นที่น้ันๆ 
     2.2  ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านการ
สื่อสารเรื่องเพศของวัยรุ่นระหว่างครู  ผู้ปกครองและ
นักเรียน  เพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
วัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรบัผู้สูงอายุร่วมกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
Development of Appropriated Exercise Model for ElderlyCombining Community Participation  
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บทคัดย่อ 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นท าให้เกิดภาวะพึ่งพิงทางสังคมและสร้างภาระในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมากขึ้นด้วยเพื่อลดภาระและ
ค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพดังกล่าว งานวิจัยน้ีจึงร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน
พื้นท่ีต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซ่ึงได้แก่  (1) การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง และ (2) การออกก าลังกายด้วยขวดน้ า 
กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4ด้านได้แก่1) การวัดความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ โดยใช้ 30 
seconds chair stand (30 SCS) test 2) การวัดความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่น่ิง โดยใช้ Functional reach (FRT) test 3) การ
วัดความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ีใช้ Time up and go (TUG) testและ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบหัวใจและ
การหายใจ ใช้ 6-Minute Walk (6MW) Testโดยท าการทดสอบก่อนและหลังการออกก าลังกายเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 
การออกก าลังกายท้ังสองรูปแบบ สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือในผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และยังเพิ่ม
ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ีได้ด้วย นอกจากน้ี การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการทรงตัว
ขณะอยู่น่ิงและ สมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตได้จึงกล่าวได้ว่าการออกก าลังกายด้วยไม้พลองช่วยเพิ่มความสามารถด้าน
การทรงตัวในผู้สูงอายุ ท้ังในขณะเคลื่อนท่ีและขณะอยู่น่ิง เนื่องจากในขณะออกก าลังกายด้วยไม้พลองร่างกายต้องเคลื่อนไหวโดยเปลี่ยน
ต าแหน่งตลอดเวลาจึงมีผลต่อการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านการทรงตัวของผู้สูงอายุ และน าไปสู่การลดความเสี่ยงในการล้มได้ 

 

ABSTRACT 
With regard to the increasing of aging population, the burden of social dependence and care of the older people 
has been increased. In order to reduce this burdenas well as to decrease elderly health care costs, this research 
applied community participation to develop the exercise models which appropriate for elderly who lived in Nang 
Lae district, Muang, Chiang Rai. Two exercise models were (1) bamboo pole exercise and (2) water bottle exercise. 
Four physical fitness tests including 1) 30 seconds chair stand (30 SCS) test for muscle strength 2) Functional reach 
(FRT) test for static balance 3) Time up and go (TUG) test for dynamic balance and 4) 6-Minute Walk (6MW) test 
for cardio respiratory endurance, were used to assess the participants, before and after receiving exercise models 
for 8 weeks. The results showed that both exercise models could significantly (p≤0.05)improve muscle strength 
and also increased dynamic balance in the elderly. In addition, bamboo pole exercise could improve static 
balance and cardio respiratory endurance. From the results, it might be concluded that bamboo pole exercise 
promoted elderly’s balance both in dynamic and static movement. This is because not only bamboo pole 
exercise promotes the movement of body muscle but also improves balance in the elderly as well. Hence, this 
exercise could reduce chance of fall in the elderly people. 
 

ค าส าคัญ : การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
Key Words :Exercise for elderly, Community participation 
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บทน า 
ปัญหาด้านสุขภาพถือเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุไทยซึ่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหา
สุขภาพได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากเป็นระบบการแพทย์ที่มี
ราคาสูงไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันมีสัดส่วนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชากรดังนั้นจึ ง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในระดับชุมชนโดยเน้นการป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูและการ
ดูแลสุขภาพด้วยตัวของผู้สูงอายุเองร่วมกับการออกก าลัง
กายเป็นหลักเพื่อลดภาระพึ่งพิงและลดค่าใช้จ่ายในด้าน
สุขภาพของชุมชนข้อมูลการส ารวจประชากรของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ.2550 พบว่าประเทศไทย
มีประชากรจ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนใน
เขตเทศบาลต าบลนางแลอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษา มีจ านวนประชากรทั้งหมด 10,303 
คน เป็นผู้สูงอายุจ านวน1,106 คนซึ่งบ่งช้ีถึงภาวะพึ่งพิงที่
สูงขึ้นท าให้ครอบครัวชุมชนและสังคมมีภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มากขึ้นไปด้วย แม้ว่าในชุมชนดังกล่าวยังเห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยมีการ
จัดตั้งชมรม/เครือข่ายหมอพ้ืนบ้านขึ้นมีการน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านสุขภาพเช่นอาหารการปฏิ บัติตนและ
การแพทย์พื้นบ้านมาใช้เพื่อการเยียวยาอาการเจ็บป่วย
ของคนในชุมชนแต่ยังคงขาดการส่งเสริมสุขภาพและ
สร้างเสริมสมรรถภาพของร่างกายด้วยการออกก าลังกาย
ที่ถูกวิธีเหมาะสมกับวัยเพื่อการป้องกันโรคและชะลอ
ความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายในผู้สูงอายุหากมีการ
น าการออกก าลังกายที่เหมาะสมมาสร้างและพัฒนาให้
เป็นรูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนบนพื้นฐาน
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการออกก าลัง
กายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของร่างกาย
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสาเหตุที่สามารถ
ป้องกันได้เช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานและชะลอความ
เสื่อมถอยของสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นทีละน้อยๆอีกทั้งยัง
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลช่วยลด
เวลาหยุดงานของสมาชิกในครอบครัวจากภาวะการ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุการหาข้อตกลงร่วมกับชุมชนเพื่อ

พัฒนาเป็นรูปแบบการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ จึงเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาและ
น าไปใช้อย่างเป็นระบบของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนอัน
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างรูปแบบการออกก าลังกายจากข้อตกลง
ร่วมกันกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุได้ 
2. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
วิธีการวิจัย 
พ้ืนที่การศึกษา16 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลนางแล
อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยในการคัดเลือกพื้นที่ที่จะ
ลงเก็บข้อมูลนั้นจะใช้วิธี Simple Random Sampling 
โดยสุ่มเลือกตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลนางแลโดยใช้ฐานข้อมูลของเทศบาลต าบลนางแล
ในการสุ่มเลือกตัวแทนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านหลัง
จากนั้นนักวิจัยจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท้ังชาย
และหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนางแลอ าเภอ
เมืองจังหวัดเชียงรายจากจ านวน 1,106 คนโดยจะ
กระจายเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงคัดเลือกโดยใช้วิธี Simple Random 
Sampling และการสมัครใจของประชากรศึกษาในการ
ให้ข้อมูล โดยมีเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกดังนี้ 
เกณฑ์การคัดเข้า1. ผู้สูงอายุที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง
หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน2. เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารไดเ้ข้าใจ
และยินยอมให้ความร่วมมือในการศึกษา 
เกณฑ์การคัดออก1. ผู้ที่มีภาวะโรคทางระบบประสาทท่ีมี
ผลต่อการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ2. ผู้ที่มีภาวะโรคทาง
ระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหัวใจโรคความดัน
โลหิตสูงโรคเบาหวานท่ีไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง3. 
ผู้ที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ท าให้ไม่
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สามารถออกก าลังกายและท าการทดสอบในครั้งนี้ได้4. ผู้
ที่มีความบกพร่องในการสื่อความหมาย5. ผู้ที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ครบกระบวนการ 
รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาแบบ  Quasi-
experimental design ผู้เข้าร่วมการศึกษาจะถูกแบ่ง
ออกเป็น2กลุ่มโดยการสุ่มตามสะดวกได้ดังนี้กลุ่มที่ 1 
(หมู่ที ่13)ได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้พลอง
กลุ่มที่ 2 (หมู่ที่ 10)ได้รับการออกก าลังกายด้วยขวดน้ า
โดยก่อนและหลังการออกก าลังกายกลุ่มตัวอย่างจะได้รับ
การประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Testing)ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ที่
ประยุกต์จากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบไปด้วย 
1) การวัดความแข็ งแรงของกล้ามเนื้ อ 2)  การวัด
ความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่ ง  3) การวัด
ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนที่และ 4) การ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบหัวใจและการหายใจ 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่
เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
การก าหนดข้อตกลงร่วมกับชุมชน จากจัดการประชุม 6 
ครั้งเพื่อพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะนักวิจัย และชุมชน 
ซึ่ งน า โ ดยก า นันต าบลนางแลและผู้ อ านวยกา ร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางแลตัวแทนจาก
เทศบาล ตัวแทนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านและตัวแทนผู้สูงอายุ 
ระยะที่ 2 การด าเนินกิจกรรมออกก าลังกาย 
ด าเนินการต่อจากระยะที่ 1 เมื่อได้ก าหนดรูปแบบการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแล้ว 
ระยะที่ 3การประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย(Physical Fitness Testing)โดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
1) การวัดความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ใช้ 30 seconds 
chair standtest (30 SCS)เป็นการลุกข้ึนยืนจากเก้าอี้ 
30 วินาทีเพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนขา
(lower body strength) ซึ่งจ าเป็นส าหรับการท า
กิจกรรมหลายอย่างเช่นเดินข้ึนบันไดเดินและลุกออกจาก

เก้าอี้ออกจากเรือหรือรถรวมถึงลดความเสี่ยงจากการหก
ล้มการประเมิน :จ านวนครั้งของการลุกขึ้นยืนตรงจาก
เก้าอี้ภายใน 30 วินาทีโดยมือทั้ง 2ข้างประสานกันไว้ที่
หน้าอกเกณฑ์เสี่ยง: ลุกขึ้นยืนตรงโดยไม่มีคนช่วยได้ : < 
8 ครั้งท้ังในเพศชายและหญิง 
2) การวัดความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่งใช้ 
Functional reach test (FRT)เป็นการเอื้อมมือไป
แตะข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่ท าได้เพื่อตรวจประเมิน
ความสามารถในการทรงตัวขณะยืนอยู่กับที่การประเมิน 
:วัดระยะทางที่สามารถเอื้อมมือไปข้างหน้าได้จาก
ต าแหน่งที่ยืนอยู่ (เซนติเมตร)โดยไม่มีการเปลี่ยน
ต าแหน่งของเท้าเกณฑ์เสี่ยง :> 10 นิ้ว (25 เซนติเมตรมี
ความเสี่ยงต่อการหกล้มเล็กน้อย)6-10 นิ้ว (15-25 
เซนติเมตรมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากกว่าปกติ  2 
เท่า)< 6 นิ้วมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากกว่าปกติ 4 
เท่า 
3) การวัดความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ใช้ 
Time up and go test (TUG)เป็นการลุกยืนจาก
เก้าอี้และเดินไปในระยะทาง 3 เมตรหรือ 10 ฟุตแล้ว
หมุนตัวกลับมานั่งที่ เดิมเพื่อตรวจประเมินการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหวการประเมิน :จับเวลาตั้งแต่เริ่มลุกขึ้นยืน
จากเก้าอี้จนกระทั่งกลับมานั่งที่เก้าอี้อีกครั้งเกณฑ์เสี่ยง 
:< 10 วินาทีปลอดภัยสาหรับการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวัน11-20 วินาทีผิดปกติเล็กน้อยถึงปาน
กลาง> 20 วินาทีมีความเสี่ยงในการหกล้มสูง 
4) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบหัวใจและการ
หายใจ ใช้การเดิน 6 นาที (6-Minute Walk Test; 
6MWT)เพื่อประเมินความอดทนหรือพลังแอโรบิกของ
ร่างกาย (Aerobic endurance) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก
ต่อความสามารถในการเดินให้ได้ระยะทางการข้ึนบันได
การจับจ่ายซื้อของและการเดินชมทัศนียภาพเพื่อพักผ่อน 
การประเมิน :จ านวนระยะทางเป็นหลาหรือเมตรที่เดินได้
ภายใน 6นาทีโดยเดินรอบระยะทาง 50 หลาหรือ 45.7 
เมตร (5 หลาเท่ากับ 4.57 เมตร)เกณฑ์เสี่ยง :เดินได้
ระยะทางน้อยกว่า 350 หลาหรือ 319.9 เมตรทั้งในเพศ
หญิงและเพศชาย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
Descriptive Statistics เช่น Frequency, Percentage, 
Mean and Standard Deviation ใช้ในการอธิบาย
ลักษณะของกลุ่มศึกษาต่างๆทดสอบความมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ 0.05(p≤0.05) 
ผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่
เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
จากการประชุมทั้ง 6 ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 256 คน
คณะผู้วิจัยจึงได้น าความคิดเห็นและมติที่ประชุมมาสรุป
ได้ดังนี้  
1. ผลการระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุในการเลือก
รูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสม มีข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อได้การออกก าลังกาย 2รูปแบบได้แก่1) ออกก าลัง
กายด้วยไม้พลอง (ไม้ไผ่)2) และออกก าลังกายเองที่บ้าน
โดยใช้ขวดใส่น้ าคณะผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะโปรแกรม
การออกก าลังกายจากเอกสารงานวิจัยและต าราก่อน
หน้าโดยเลือกต้นแบบการออกก าลังกายดว้ยไม้พลองและ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุขการออกก าลังและการออก
ก าลังกายที่บ้านประยุกต์ใช้ของHara และ Shimada 
(2007)คณะวิจัยได้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท าคู่มือการออกก าลังกายและการทดสอบและช้ีแจง
ลักษณะการด าเนินกิจกรรมที่ประชุมมีมติเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมายและวัน-เวลาที่ผู้สูงอายุสะดวกสรุปได้ดังนี้หมู่ที่ 
13ออกก าลังกายด้วยไม้พลองในวันพุธและวันเสาร์เวลา
ประมาณ 17.00-18.00 น. ณลานอเนกประสงค์ของ
หมู่บ้าน 10 ออกก าลังกายเองที่บ้านในวันจันทร์และวัน
พฤหัสบดี 
ระยะที่ 2 การด าเนินกิจกรรมออกก าลังกาย 
รูปแบบการออกก าลังกายด้วยไม้พลองคือการออกก าลัง
กายโดยใช้ไม้พลอง (ไม้ไผ่)เป็นอุปกรณ์เสริมประกอบด้วย
ท่าออกก าลังกาย 12 ท่าท าจ านวนท่าละ 16 ครั้งต่อรอบ 
1 รอบต่อวันและให้มีการพักระหว่างรอบท า 2 วันต่อ
สัปดาห์ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

รูปแบบการออกก าลังกายด้วยขวดน้ าประกอบด้วยท่า
ออกก าลังกาย 2 ท่าคือ 1. ลุกนั่งจากเก้าอี้โดยที่มือทั้ง
สองข้างจับเก้าอี้ข้างหน้า 2. ยกขวดน้ าขนาด 500 
มิลลิลิตรในทิศทางขึ้น-ลงและหน้า-หลังโดยท าในท่านั่ง
บนเก้าอี้ที่มีพนักพิงท าจ านวนท่าละ 10 ครั้งต่อรอบ 5 
รอบต่อวันและให้มีการพักระหว่างรอบท า 2 วันต่อ
สัปดาห์ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่าง60คนคัดออกเนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบป่วยไม่สะดวกมาทดสอบหลังการทดลองและติด
ภาระงานอ่ืนๆในช่วงวันทดสอบจ านวน27คนข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง33คนแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเข้าร่วม
การออกก าลังกาย (n=33) 

รายการ กลุ่มออกก าลังกาย
ด้วยไม้พลอง 

(n=22) 

กลุ่มออกก าลังกาย
ด้วยขวดใส่น้ า 

(n=11) 
เพศชาย (คน) 6 4 
เพศหญิง (คน) 16 7 

อาย ุ(ปี) 71.5 ± 6.06 69.3 ± 7.21 
ดัชนีมวลกาย 22.8 ± 3.70 21.7 ± 4.20 

อัตราการเต้นของ
หัวใจขณะพกั 
(ครั้งต่อนาที) 

81.4 ±11.8 82.9 ±13.3 

แสดงเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระยะที่ 3 การประเมินและการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย(Physical Fitness Testing) 
ตารางที่ 2.1เปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายก่อนและ
หลังการออกก าลังกาย ภายในกลุ่ม (n=33) 

 รายการ
ทดสอบ 

ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ 

(30 SCS) 
(numbers) 

การทรงตัวขณะ
อยู่นิ่ง(FRT) 

(cm.) 

กลุ่มออกก าลัง
ก า ย ด้ ว ย ไ ม้
พลอง(n=22) 

ก่อน 13.55 ± 2.39 23.11 ± 6.22 
หลัง 14.91 ± 3.53 24.96 ± 7.81 

P-value 0.044* 0.044* 
กลุ่มออกก าลัง
กายด้วยขวดน้ า 
(n=11) 

ก่อน 12.9 ± 2.42 31.91 ± 9.33 
หลัง 15.27 ± 4.94 27.91 ± 10.05 

P-value 0.024* 0.074 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

642

ตารางที่ 2.2เปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายก่อนและ
หลังการออกก าลังกาย ภายในกลุ่ม (ต่อ) (n=33) 

 รายการ
ทดสอบ 

การทรงตัวขณะ
เคลื่อนที่ 
(TUG) 
(sec) 

สมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิต 

(6 MWT) 
(m.) 

กลุ่มออกก าลัง
ก า ย ด้ ว ย ไ ม้
พลอง(n=22) 

ก่อน 9.32 ± 2.12 412.6 ± 57.74 
หลัง 7.86 ± 1.73 437.2±  90.15 

P-value 0.000* 0.119 
กลุ่มออกก าลัง
กายด้วยขวดน้ า 
(n=11) 

ก่อน 9.45 ± 1.92 442.4 ± 97.45 
หลัง 9.00 ± 3.10 452.2 ± 61.60 

P-value 0.437 0.563 
แสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
จากตารางที่2.1-2.2 และ 3ผลการทดลองแสดงให้ว่า
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อนการ
ทดล องอย่ า งมี นั ย ส า คั ญท า ง สถิ ติ ใ น ทั้ ง  2 กลุ่ ม
ความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่งและขณะเคลื่อนที่
เพิ่มขึ้นแตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในกลุ่มออกก าลังกายด้วยไม้พลอง แต่ลดลงในกลุ่ม
ออกก าลังกายด้วยขวดใส่น้ าและสมรรถภาพของระบบ
หัวใจและไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้นในทั้ง 2กลุ่มแต่ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 3เปรียบเทียบสมรรถภาพร่างกายระหว่างกลุ่ม
หลังการออกก าลังกาย โดยคดิเปน็เปอร์เซนต ์

รายการ  
กลุ่มออกก าลังกาย

ด้วยไม้พลอง 
กลุ่มออกก าลังกาย 

ด้วยขวดน้ า 
30scs เพิ่มขึ้น*10.07 % เพิ่มขึ้น*22.40% 
FRT เพิ่มขึ้น 7.96 % ลดลง 12.54 % 
TUG เพิ่มขึ้น*15.61 % เพิ่มขึ้น4.81 % 

6MWT เพิ่มขึ้น5.97 % เพิ่มขึ้น3.11% 
* มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
 
 
 

ตารางที่ 4.1แสดงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง(n=33) 
รายการทดสอบ การทรงตัวขณะอยู่นิ่ง

(Functional Reach test) 
 

การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ 
(Time up and go test) 

 
ก่อน 
(คน) 

หลัง 
(คน) 

ก่อน 
(คน) 

หลัง 
(คน) 

กลุ่มออกก าลัง
กายดว้ยไม้พลอง 
(n=22) 

16 7 5 2 
72.73 % 31.82 % 22.73 % 9.09 % 

ลดลง  40.91 % ลดลง  13.64 % 
กลุ่มออกก าลัง
กายดว้ยขวดน้ า 
(n=11) 

2 2 3 3 
18.18 % 18.18 % 27.27 % 27.27 % 

คงที่ คงที่ 
ตารางที่ 4.2แสดงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง(ต่อ) 
(n=33) 
รายการทดสอบ ความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อ 
(30 Seconds Chair 

stand) 

สมรรถภาพของระบบหัวใจ
และไหลเวียนโลหิต 

(6 minute walk test) 

ก่อน 
(คน) 

หลัง 
(คน) 

ก่อน 
(คน) 

หลัง 
(คน) 

กลุ่มออกก าลัง
กายดว้ยไม้พลอง 
(n=22) 

0 0 0 0 
0 % 0 % 0 % 0 % 

คงที่ คงที่ 
กลุ่มออกก าลัง
กายดว้ยขวดน้ า 
(n=11) 

0 0 2 2 
0 % 0 % 18.18 % 18.18 % 

คงที่ คงที่ 
 
ตาราง 4.1-4.2แสดงให้เห็นว่ากลุ่มออกก าลังกายด้วยไม้
พลองมี ผลลดความ เสี่ ย งต่ อ ปัญหาสุ ขภาพด้ า น
ความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่งรองลงมาคือ
ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนที่แต่ไม่มีผลต่อ
สมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตและความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ ในขณะที่กลุ่มออกก าลังกายด้วย
ขวดใส่น้ าไม่มีผลลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายที่
เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายโดยชุมชนในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการหลังการส ารวจข้อมูลชุมชนและ
ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นแล้วดังนั้นการประชุม 6 ครั้งผู้ร่วม
ประชุมรวมท้ังหมด 256 คนทั้งจากคณะผู้วิจัยจาก
เทศบาลต าบลนางแลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประธานชมรม
ผู้ สู งอายุ และผู้ สู งอายุ ซึ่ ง เป็นกลุ่ ม เป้ าหมายของ
โครงการวิจัยในครั้งนี้ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบทั้งด้าน
ความรู้ภาคทฤษฎีจากคณะวิจัยโดยอ้างอิงโปรแกรมจาก
งานวิจัยก่อนหน้าและเอกสารต าราด้านสังคมจากความ
คิดเห็นของกลุ่มตามค่านิยมและความรู้สึกนึกคิดของกลุ่ม
ตัวอย่างเองและด้านบริหารจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นและสถานพยาบาลอันจะน าไปสู่ความรู้ที่ถูกต้อง
สามารถปฏิบัติได้จริงตามความเหมาะสมและน าไปสู่การ
ขยายผลด้านนโยบายสุขภาพของชุมชนผลการพัฒนาใน
โครงการครั้งนี้จึงได้รูปแบบการออกก าลังกาย2 รูปแบบ
ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม
สภาพแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มเลือกเช่น
ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 ระยะห่างระหว่างบ้านค่อนข้างไกล
จึงได้รับโปรแกรมการออกก าลังกายอยู่ที่บ้านโดยพัฒนา
รูปแบบมาจากงานวิจัยของ Hara และ Shimada(2007)
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นขวดพลาสติกที่เหลือใช้
เพื่อให้แรงต้านในการออกก าลังกายผู้สูงอายุหมู่ที่ 13 
ได้รับการออกก าลังกายด้วยไม้พลองเนื่องจากพื้นที่
หมู่บ้านอยู่ใกล้เชิงเขามีไม้ไผ่มากสามารถหาได้ง่ายและไม่
ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มผู้วิจัยได้ประยุกต์ท่าทางต้นแบบมา
จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นจึงได้รูปแบบ
การออกก าลังกายที่เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติ
ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที่ 2 การด าเนินกิจกรรมออกก าลังกาย 
ผลการทดลองรูปแบบการออกก าลังกายทั้ง2แบบโดย
ศึกษาผลที่มีต่อสมรรถภาพทางกายทั้ง 4ด้านได้แก่1) 
กา ร วั ด ค ว ามแข็ ง แ ร งของกล้ า ม เ น้ื อ 2 )  กา ร วั ด

ความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่ ง  3) การวัด
ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนที่และ 4) การ
ทดสอบประสิทธิภาพของระบบหัวใจและการหายใจโดย
ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 
สัปดาห์ พบว่าการออกก าลังกายด้วยไม้พลองมีผลเพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (30SCS; 13.55 ±2.39, 
14.91 ± 3.53, p=0.044) เพิ่มความสามารถในการทรง
ตัวขณะเคลื่อนที่ (TUG; 9.32 ± 2.12,7.86 ± 1.73, 
p=0.000)และเพิ่มความสามารถในการทรงตัวขณะอยู่นิ่ง
(FRT; 23.11 ±6.22, 24.96 ± 7.81, p=0.044)อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสมรรถภาพของระบบหัวใจและ
ไหลเวียนโลหิตเพิ่มขึ้นไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตินอกจากนั้นยังมีผลลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ
ในกลุ่มตัวอย่างด้านการทรงตัวขณะอยู่นิ่ง40.91% ด้าน
การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ 13.64% ซึ่งสามารถอธิบายได้
ว่าท่าทางที่ใช้ในการออกก าลังกายด้วยไม้พลองในการ
วิจัยครั้งนี้มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเปลี่ยนต าแหน่ง
ตลอดเวลาจึงมีผลต่อการสร้างเสริมสมรรถภาพด้านการ
ทรงตัวในกลุ่มตัวอย่างได้ซึ่งสมรรถภาพด้านการทรงตัวมี
ความส าคัญต่อผู้สูงอายุมากเนื่องจากจะลดความเสี่ยงใน
การล้มและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพด้านอื่นที่จะ
ตามมาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Karinkantaและ
คณะ(2005) ที่กล่าวว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
เป็นส่วนส าคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายที่เหมาะสม
ในลักษณะของการรักษาสมดุลแบบมีการเคลื่อนไหวซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญในการท านายคุณภาพชีวิตที่ดี ในผู้สูงอายุ  
ส่วนการออกก าลังกายที่บ้านด้วยขวดน้ า มีผลเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (30SCS; 
12.90 ± 2.42,15.80 ± 4.87, p=0.024) เพียงอย่าง
เดียวส่วนสมรรถภาพด้านความสามารถในการทรงตัว
ขณะอยู่นิ่งและความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนที่
ลดลง โดยที่สมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียน
โลหิตเพิ่มขึ้น แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
ไม่มีผลต่อการลดลงของความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพใน
ทุกด้านซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุในกลุ่มบางคน
อาจจะไม่ได้ออกก าลังอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมการ
ออกก าลังกายที่ได้ก าหนดไว้จากบันทึกการออกก าลังกาย
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ด้วยขวดน้ า (ที่บ้าน) พบว่าไม่มีผู้สูงอายุที่สามารถออก
ก าลังกายครบตามที่โปรแกรมก าหนดจ านวนผู้สูงอายุที่
ออกก าลังกาย 1 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 0, 2 สัปดาห์คิด
เป็นร้อยละ 14.29, 3 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ21.43, 4 
สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 28.57, 5 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 
14.29, 6 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ7.14, 7 สัปดาห์คิดเป็น
ร้อยละ 14.29 และ 8 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 0 จาก
ผู้สูงอายุในกลุ่มออกก าลังกายด้วยขวดน้ า (ที่บ้าน) 
ทั้งหมดเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้เห็นความส าคัญของการ
ออกก าลังกายจึงไม่ได้ออกก าลังกายเป็นประจ าอยู่ก่อน
แล้วและจากการที่ไม่มีแรงจูงใจขาดการกระตุ้นหรือชัก
น าในการออกก าลังกายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการ
ท างานจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุบางคนในกลุ่มที่เข้าร่วม
การศึกษาไม่ได้ท าการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง
โปรแกรมการออกก าลั งกายที่ ให้จึ ง ไม่ ก่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับMandle 
(2010) ที่กล่าวว่า การด าเนินกิจกรรมทางกายอย่าง
สม่ าเสมอจะสามารถช่วยคงความสามารถในการท า
กิจกรรมทางกายอย่างอิสระและสามารถเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการ
แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินวิถีชีวิตของผู้สูงอายุนั้นให้มี
การสะสมและกระจายระยะเวลาการท ากิจกรรมทางกาย
ในแต่ละวันการท ากิจกรรมทางกายของสูงอายุจะท าให้
ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงอายุซึ่ง
ผู้สูงอายุบางคนอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยให้มี
การออกก าลังกายเข้ามาเสริม 
ผลการทดสอบรูปแบบการออกก าลังกายสรุปได้ดังนี้ 1)  
การออกก าลังกายด้วยไม้พลอง (ไม้ไผ่) สามารถเพิ่มความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อความสามารถในการทรงตัวขณะ
เคลื่อนที่และขณะอยู่นิ่งในผู้สูงอายุได้และมีผลลดความ
เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพด้านความสามารถในการทรงตัว
ขณะอยู่นิ่งได้ดีที่สุด รวมทั้งเพิ่มสมรรถภาพของระบบ
หัวใจและไหลเวียนโลหิตและ2) การออกก าลังกายที่บ้าน
ด้วยขวดน้ าสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใน
ผู้สูงอายุได้แต่ไม่มีผลลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ผล
จากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้
โปรแกรมการออกก าลังกายในผู้สูงอายุต าบลนางแล

อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยเลือกรูปแบบของการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือปัญหา
ของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุ
อุปกรณ์จากท้องถิ่นในการออกก าลังกายได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงาน
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เสียงของผู้สูงอายุ: ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะซึมเศร้า 
Voice of the Elderly: Lived Experience of Thai Elderly with Depression.  

 
 

มะยุรี วงค์กวานกลม* 

 

 

บทคัดย่อ 
 ภาวะซึมเศร้าเป็นภัยเงียบของสุขภาพที่ส าคัญยิ่งของผู้สูงอายุไทยในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเชิงคุณภาพตาม
แนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า คัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จ านวน 23 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และท าการบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามวิธีการของโคไลซ์
ซี (Colaizzi)   ผลการศึกษาได้ข้อค้นพบว่า ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ประสบการณ์ชีวิตใน 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ตกอยู่ในวังวนของ
ภาวะซึมเศร้า  2) พยายามท าความเข้าใจปัญหา 3) เยียวยาตนเอง 4) ยอมรับการรักษา 5) พึ่งพาครอบครัว 6) ใช้พิธีกรรม
พื้นบ้านผสานหลักพุทธธรรม และ 7) พ้นวิกฤติภาวะซึมเศร้า ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้เข้าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทยที่มีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม และเป็นแนวทางในการวิจัย
ทางการพยาบาลต่อไป 
 
 

ABSTRACT 
 Depression is one of the most silent dangers to our Thai elderly in twenty-first century.       
The phenomenological study aimed to describe the lived experience of the elderly with Major 
Depressive Disorder (MDD). Participants were purposively selected to include 23 elderly with MDD in 
Nakhon Phanom province. In-depth interviews, observation and field note record were done for data 
collection and the data were analyzed by using Colaizzi's content analysis. According to the finding, 
participants perceived about they lived experiences with MDD can be divided in 7 themes. included,  
1) spiraling down into deep depression 2) making sense of problems 3) self-healing 4) accept medicine 
and medical treatment 5) family support 6) holding on traditional rituals integrated with Buddhist 
practicing and 7). get out of a depressed state. This study provided better understanding of lived 
experiences of Thai elderly with depression.  In addition, the study will be useful to improving holistic 
nursing care and nursing research.  
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ ประสบการณ์ชีวิต ภาวะซึมเศร้า 
Key Words : Elderly, Lived experiences, Depression. 
*พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทน า 
 โรคซึมเศร้า (depressive disorder) เป็น
ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญยิ่งของประชากรโลก ทั้งมีแนวโน้ม
ที่จะสูงขึ้นในอนาคต จากจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง น ามาซึ่งความสูญเสียต่อบุคคล ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ หากวัดความสูญเสียเป็นจ านวนปีที่
ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี จะพบว่าภายในปีพ.ศ 2563 
โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของ
ประชากรโลกมากที่สุดเป็นล าดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด (กรมสุขภาพจิต, 2555; พจนา เปลี่ยนเกิด, 
2557) ส าหรับประเทศไทยจากรายงานการส ารวจทาง
ระบาดวิทยาโรคจิตเวชในคนไทยเมื่อปี  พ.ศ 2551 
ประมาณการว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.4 
ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (major depressive 
episode) และร้อยละ 0.3 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิด
เรื้อรัง (dysthymia) โดยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสีย
ปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) 
เป็นอันดับ 4 ในหญิงไทย และอันดับ 10 ในชายไทย   
แต่ถ้าพิจารณาจ านวนปีท่ีสูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่อง
ทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) 
พบว่าโรคซึมเศร้าจะเป็นอันดับ 1 ในหญิงไทย และ
อันดับ 2 ในชายไทย ซึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ที่ถูกต้องจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยซ้ า กระทั่งอาจน าไปสู่
การฆ่าตัวตายได้ (กรมสุขภาพจิต, 2555) 
 ส าหรับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนั้นพบประมาณ
ร้อยละ 20 (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) ซึ่งก่อผลกระทบ
อย่างมากต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพโดยรวม   
ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจากการศึกษาต่างๆ พบว่า โรคซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการเกิด
ภาวะทุพพลภาพ ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ภาวะ
สุขภาพเสื่อมลง ความคิด ความจ า และความสามารถ
ทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้จะน าไปสู่ความสัมพันธ์ต่อการ
เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตในที่สุด  (เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ 
จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง และอุมาพร อุดมทรัพยากุล, 2556) 
ประการส าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทย (aging 
society) ย่อมส่ งผลให้สถานการณ์โรคซึมเศร้า ใน
ผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ส าคัญโดยไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ ข้อมูลดังกล่าวจึงสะท้อนภาพขนาดและ
ความรุนแรงของปัญหาได้อย่างชัดเจน 
 อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าจะมีวิธีการต่างๆ หลายวิธี ทั้งการรักษาด้วย
ยา การรักษาด้วยไฟฟ้า ร่วมกับการรักษาทางจิตสังคม
และจิตบ าบัด (สายฝน เอกวรางกูร, 2554) หากยังพบ 
การกลับเป็นซ้ า ในอัตราที่ สู ง  สอดรับกับรายงาน
การศึกษาผลการรักษาโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเวชใน
โรงพยาบาล: การศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าของ 
ทินกร วงศ์ปการันย์ และคณะ (2555) ในอาสาสมัคร
จ านวน 370 รายที่มารับการรักษาด้วยโรคซึมเศร้าใน
โรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ ผลการศึกษาพบการ
กลับมาเป็นซ้ า (relapse) ร้อยละ 60 โดยเกิดในช่วง 6 
เดือนหลังการรักษา ซึ่ งสะท้อนว่ารูปแบบการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันนั้นอาจยังมี
ช่องว่างในการให้บริการที่ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการแก้ปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างสมบูรณ์ 

ดังนั้นการท าความเข้าใจในประสบการณ์การ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุอย่างลึกซึ้ง     
จึงอาจช่วยเติมเต็มช่องว่างของความรู้ดังกล่าวได้ เพราะ
ผู้ป่วยเป็นผู้เผชิญเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง จึงย่อมมีความ
เข้าใจ เกิดการเรียนรู้ และสร้างวิธีการจัดการต่อความ
เจ็บป่วยตามประสบการณ์ตรงของตนเอง ท้ังอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อม ลักษณะของการเจ็บป่วย การบ าบัดรักษา 
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน 
อยู่ตลอดเวลาของการเจ็บป่วย (นุสรา วรภัทราทร, 2547) จึง
กล่าวได้ว่าไม่มีใครท่ีจะสามารถอธิบายประสบการณ์
เหล่านี้ได้ดีไปกว่าตัวผู้ป่วยเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นที่
น่าสังเกตว่า แม้ข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมาปรากฏชัดว่า 
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคัญของ
ประเทศ แต่การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วย
ในกลุ่มผู้สูงอายุเท่าท่ีปรากฏในงานวิจัยต่างๆ กลับมีน้อย 
ส่วนใหญ่การศึกษาที่มีอยู่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความชุก 
อุบัติการณ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า การ
พัฒนาแบบวัดความเศร้า และผลของการบ าบัดทางจิต
สังคมภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆ (สุทธานันท์ ชุ่มแจ่ม 
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โสภิณ แสงอ่อน และทัศนา ทวีคูณ, 2554) อีกทั้งผล
การศึกษาในวัยอื่นอาจไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจ
และน าไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าได้
อย่างครอบคลุม ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึง
ด า เนิ นการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง  “เ สี ย งของผู้ สู ง อายุ : 
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะซึมเศร้า” 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพบนพื้นฐานแนวคิด  
เชิงปรากฏการณ์วิทยาที่ ให้ความส าคัญต่อการให้
ความหมายต่อสิ่งต่างๆ ตามการรับรู้ของผู้คนในสังคม
วัฒนธรรมนั้นๆ ตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แท้จริง 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องลึกของความ
เป็นจริง เพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน 
ในขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณไม่อาจน าเสนอหรืออธิบาย
บางแง่มุมสะท้อนผ่านตัวเลข หรือค่าทางสถิติได้อย่าง
ลึกซึ้งเพียงพอ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555) โดยข้อสรุป
จากการศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้พยาบาลและบุคลากรด้าน
สุขภาพ ได้เข้าใจประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ซึมเศร้า สามารถน ามาเป็นแนวทางในพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาลที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อให้
สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามศักยภาพอันพึงมี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อธิบายประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ มี
ภาวะซึมเศร้า 
 
วิธีการวิจัย 
 แบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological study) 
เพื่อศึกษาประสบการณ์ ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ซึมเศร้า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 12 เดือน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 
 

 ผู้ให้ข้อมูล 
 กา รศึ กษาค รั้ ง นี้ มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก  (key 
informants) คือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า ได้ข้อมูล
อิ่มตัว (data saturation) ที่จ านวนทั้งหมด 23 คน 
คัดเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลจากมุมมองของคนในอย่าง
แท้จริง จึงก าหนดคุณสมบัติ คือเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง (Major Depressive 
Disorder [MDD]) ตามเกณฑ์การวินิจฉัยขององค์การ
อนามัยโลก (ICD-10) คือ F 32 (Depressive episode) 
และ F 33 (Recurrent depressive episode) (กรม
สุขภาพจติ, 2555) ได้รับการรักษาต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 
3 เดือน และได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบ 
คัดกรองภาวะซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) ของกรมสุขภาพจิต 
โดยผู้ให้ข้อมูลมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อยถึงระดับ
ปานกลาง เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลที่มีอารมณ์คงที่ในระดับที่
สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ 
รวมทั้งป้องกันการกระตุ้นไม่ให้ภาวะซึมเศร้ารุนแรงขึ้น 
สามารถสื่อสารด้วยภาษาถิ่นอีสาน หรือภาษากลาง และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ตามเลขที่อนุมัติ 
04/2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ผู้วิจัยได้ท าหนังสือ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคณบดีวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนมไปยังผู้อ านวยการของ
โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม เมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงเข้าพบผู้ให้ข้อมูลที่แผนกจิตเวช 
ภายหลังจากท่ีผู้ให้ข้อมูลได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์
และรับยาแล้ว โดยผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดของการ 
เข้าร่วมโครงการวิจัย แล้วจึงขอความร่วมมือในการ     
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ หรือการยินยอม
ด้วยวาจา ท้ังนีไ้ด้ด าเนินการในห้องที่มีความเป็นส่วนตัว 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) และ
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การสังเกต (observation) ที่บ้านของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้
เป็นไปตามความสมัครใจ และท าการบันทึกภาคสนาม 
(field note record) ทุกครั้ง โดยสัมภาษณ์เชิงลึกตาม
แนวค าถามที่ได้สร้างไว้ ร่วมกับการสังเกต โดยก่อนการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเสียง และเน้นการ
รักษาความลับ ระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สังเกต
ท่าที การแสดงออกด้านอารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้ให้ข้อมูล เมื่อพบว่าผู้ให้ข้อมูลแสดงอารมณ์ร่วมขณะ
บอกเล่าประสบการณ์ เช่น เงียบ ซึม เสียงสั่น น้ าตาคลอ 
ร้องไห้ หรือโกรธ หงุดหงิด ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ให้
ข้อมูลระบายอารมณ์ความรู้สึก และความคับข้องใจอย่าง
เต็มที่ ยอมรับพฤติกรรมต่างๆ โดยปราศจากเง่ือนไข   
รับฟังอย่างตั้งใจ แสดงความเห็นใจและเข้าใจ กระทั่ง
ผู้ให้ข้อมูลสามารถควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้แล้ว 
จึงด าเนินการสัมภาษณ์ต่อ ในการวิจัยครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูล
ร้องไห้ขณะสัมภาษณ์จ านวน 7 คน แต่เมื่อผู้วิจัยได้ให้
การช่วยเหลือแล้ว ทั้งหมดสามารถสนทนาต่อได้ 
 ก่อนการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ ง 
ผู้วิจัยกล่าวสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่ อให้  
ผู้ให้ข้อมูลได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 
โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งประมาณ 60-
90 นาที จ านวนครั้งขึ้นอยู่กับความอิ่มตัวของข้อมูล ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้อยู่ที่ 2-3 ครั้ง ผู้วิจัยได้ท าการบันทึก
ภาคสนาม โดยบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตขณะ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามา
วิเคราะห์ความหมาย และอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน     
ทั้ ง ช่วยในการเรี ยบเรียงความคิดในการวางแผน
การศึกษาต่อไป 
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
ทั้ งได้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิจัย       
เชิงคุณภาพ มีประสบการณ์ในการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชมากกว่า 10 ปี ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ 4 เดือน รวมทั้งได้มีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา 

ได้แก่ ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การท าความ
เข้าใจสนามวิจัย ฝึกทักษะการสื่อสาร การสังเกต การ
บันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
การด ารงความเหมาะสมในฐานะนักวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือการวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย    
4 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาในการได้รับการ
วินิจฉัยโรคและการรักษา 2) แนวค าถามกึ่งโครงสร้าง
ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดค าถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า การรับรู้
ความเจ็บป่วย การจัดการกับภาวะซึมเศร้า ตลอดจนวิถี
ชีวิต ความสุขความทุกข์ของผู้ให้ข้อมูล 3) แนวทางการ
สังเกต และ 4) แบบบันทึกภาคสนาม โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลทุกชุดได้ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจน ความครอบคลุมของเนื้อหา และการสื่อ
ความหมายจากผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 
ท่าน และด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 ท่าน 
และด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 ท่าน และน าเครื่องมือ
ไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับให้ข้อมูลจ านวน   
2 ราย แล้วน าข้อมูลที่ ได้มาวิ เคราะห์  โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนค าถามเพิ่มเติมก่อนน าไปใช้จริง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กันกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการวิ เคราะห์ เ ชิง เนื้ อหา 
(content analysis) 7 ขั้นตอนของโคไลซ์ซี (Colaizzi) 
(Streubert & Carpenter, 2003) คือ 1) อ่านข้อความที่
ถอดจากบันทึกเสียงการสัมภาษณ์แบบค าต่อค าอย่าง
ละเอียด (read all subject descriptions) เพื่อท า
ความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตที่เป็นอยู่จริงโดยธรรมชาติ
ของผู้ให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง 2) ค้นหาค า กลุ่มค า หรือ
ข้อความที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษา 
(extract significant phrases or statement) โดยขีด
เส้นใต้กลุ่มค า หรือประโยคที่มีความหมายต่อการศึกษา 
3) น ากลุ่มค า หรือข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้มาตีความ หรือ
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ให้ความหมาย ภายใต้ค าบอกเล่าจริงของผู้ให้ข้อมูล 
(formulated meaning) 4) น ากลุ่มค า หรือข้อความที่
ขีดเส้นใต้ มาจัดประเภท ท าหมวดหมู่ข้อมูล (clusters 
of theme or category) 5) เขียนอธิบายรายละเอียด
ของปรากฏการณ์ในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนครอบคลุม 
และตัดส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องทิ้ง (exhaustive description) 
6) น ารายละเอียดของปรากฏการณ์ที่เขียนไว้มารวมกัน 
วิ เคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวคิด เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา (essential structure) และ 7) น าเสนอ
ข้อค้นพบให้กับผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความเข้าใจการ
ตีความของผู้วิจัยอีกครั้ง (validate) ก่อนที่จะเขียนสรุป
รายงานการวิจัย 

ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างความเช่ือถือได้ของ

ข้อมูล (creditability) ตลอดกระบวนการวิจัย โดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 
(methodology triangulation) โดยใช้การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การสังเกต และการบันทึกภาคสนาม รวมทั้งมี
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
(member checking) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้บันทึกการ
สะท้อนความคิด (reflexive journal) เพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบจากความคิด ความรู้สึก และความพร้อมของ
ผู้วิจัยต่อกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล อีกทั้งได้ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย 

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรม 

การจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม ผู้วิจัยได้ช้ีแจงให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ
ถึงคุณค่าของงานวิจัยว่าผลของการศึกษาจะช่วยให้
พยาบาล ทีมสุขภาพ และผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ได้ เข้ าใจ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการดูแล
อย่างเหมาะสมต่อไป ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิในการตัดสินใจ
ด้วยตนเองในการเข้าร่วมโครงการ สามารถถอนตัวออก
จากการวิจัยได้ทุกเมื่อ เพียงแจ้งด้วยวาจาต่อผู้วิจัยด้วย
ตนเอง โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรับบริการ

สุขภาพ ผู้วิจัยเน้นการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล เมื่อ
ผู้ให้ข้อมูลมีอารมณ์เศร้า สะเทือนใจ ร้องไห้ หรือไม่
พร้อมในการสนทนาต่อ ผู้วิจัยได้ยุติการสัมภาษณ์
ช่ัวคราว แล้วให้การช่วยเหลือทันที ทั้งนี้การเผยแพร่
ผลงานวิจัยได้รับอนุญาตจากผู้ให้มูลทุกราย การน าเสนอ
รายงานทุกครั้งจะใช้นามสมมติแทนช่ือและสถานที่ ใน
การรวบรวมข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกต และการบันทึกภาคสนาม ไ ด้ถูกน ามา
วิเคราะห์และตีความ กระทั่งสามารถสรุปข้อค้นพบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ใน 7 ประเด็นหลัก คือ 1) ตกอยู่ในวังวนของภาวะ
ซึมเศร้า 2) พยายามท าความเข้าใจปัญหา 3) เยียวยา
ตนเอง 4) ยอมรับการรักษา 5) พึ่งพาครอบครัว 6) ใช้ธรรมะ
ประคองจิต  และ 7)  พ้นวิกฤติจากภาวะซึม เศร้ า         
ดังสาระส าคัญ 
 1. ตกอยูใ่นวังวนของความเศร้า 
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดได้สะท้อนประสบการณ์การ
รับรู้การเจ็บป่วยไปในแนวทางเดียวกันว่า ในระยะแรก
ภาวะซึมเศร้ามักแฝงมากับความผิดปกติทางกาย ได้แก่ 
อาการเบื่ออาหาร ผอม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง นอนไม่หลับ 
หลงลืม ปวดศีรษะ แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม มึนงง โครง
เครง รู้สึกไม่สุขสบาย และปวดเรื้อรงัตามร่างกาย ในส่วน
ของน้ าหนักพบว่าผู้สู งอายุทั้ งหมดมีน้ าหนักลดลง 
สอดคล้องกับความอยากอาหารที่ลดลง และทั้งหมดมี
อาการนอนไม่หลับ นอนหลับยาก และตื่นกลางดึกบ่อย 
ซึ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย ร่วมกับการมีพฤติกรรมที่
แปลกไป ได้แก่ แยกตัว ไม่พูดไม่จา เชื่องช้า อยู่ในท่าเดิม
ได้นานๆ การมีอารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลง ได้แก่ มี
อารมณ์เศร้า ไม่รู้สึกเพลิดเพลิน เบื่อหน่าย หงุดหงิด 
โกรธ เครียด วิตกกังวล สะเทือนใจง่าย และการมี
ความคิดผิดปกติ ได้แก่ คิดช้า ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกไร้ค่า 
รู้สึกผิด โทษตนเอง คิดแต่ในแง่ร้าย ท้อแท้ สิ้นหวัง และ
คิดอยากตายซ้ าๆ 
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 ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เมื่อหวนระลึกถึงการเจ็บป่วย
ของตนเองจึงตระหนักว่า ความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้น
โดยไม่รู้ตัว จากน้ันจึงค่อยๆ ซึมลึก รุนแรง ต่อเน่ือง และ
ยาวนาน อาการเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าและคงอยู่
ตลอดทั้งวัน นานเป็นเดือน ท าอย่างไรก็ไม่หายขาด และ
ไม่สามารถฟื้นคืนมาเป็นปกติได้ โดยอารมณ์เศร้า รู้สึก 
เบื่อหน่ายและสิ้นหวังจนไม่อยากมีชีวิตอยู่  เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนมากท่ีสุด น ามาซึ่งความทุกข์
ทรมาน ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน และไม่
สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิตได้ ช่วงนี้จึงต้องการ
ให้บุคคลรอบข้างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพราะในช่วงที่
ภาวะซึมเศร้ารุนแรงผู้ให้ข้อมูลจะรู้สึกสูญเสียการควบคุม
ตนเอง 
 เมื่อครั้งท่ีผู้วิจัยเดินทางไปยังบ้านของคุณตามุก 
(นามสมมติ) วัย 61 ปี พบบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่ปลูกอยู่หลัง
เดียวโดดๆ บริเวณท้ายทุ่งนา ห่างไกลจากหมู่บ้านราวๆ 
1 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมเกือบ 
80 กิโลเมตร ทางเข้าบ้านเป็นถนนลูกรัง ไม่มีรถโดยสาร
วิ่งผ่าน รั้วไม้ไผ่หน้าบ้านค่อนข้างเก่าและสภาพผุพัง 
บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัด ไม่ได้ยินเสียงผู้คน ไม่มีแม้
เสียงเพลง หรือเสียงวิทยุ ให้ความรู้สึกที่เย็นเยียบ เงียบเหงา 
วังเวง และหม่นหมอง จะมีก็เพียงเสียงเรียกเช้ือเชิญให้
ขึ้นบ้านจากคุณยาย วัย 61 ปี ผู้เป็นภรรยา ซึ่งอยู่อาศัย
ร่วมกันเพียงล าพัง 2 คนมานานกว่า 10 ปีแล้ว เมื่อขึ้นไป
บนบ้าน จึงพบว่ามุมข้างในสุดของบ้านที่ค่อนข้างมืดสลัว 
ขมุกขมัว ก็เห็นคุณตานอนคดคู้อยู่บนที่นอนซึ่งปูราบไป
กับพื้น โดยคุณตาหันหน้าเข้าฝา เมื่อผู้วิจัยกล่าวสวัสดี
ทักทาย คุณตาจึงค่อยๆ พลิกตะแคงตัวอย่างช้าๆ และ
พยายามประคองตัวลุกขึ้นนั่ง โดยมีคุณยายและผู้วิจัย
ช่วยกันประคองอยู่คนละข้าง ท้ายที่นอนมีส ารับอาหารที่
รับประทานพร่องไปเพียงเล็กน้อย 
 ในการสนทนากับคุณตานั้นต้องใช้เวลานาน
มาก หากผู้วิจัยก็อดทนรอคอยค าตอบอย่างใจเย็น เพราะ
บ่อยครั้งที่เมื่อผู้วิจัยถามค าถามออกไปแล้ว คุณตากลับ
นิ่งอยู่นาน ไม่สบตา และมองต่ า สีหน้าหม่นหมอง 
นัยนต์าเศร้าสร้อย ท่าทางเหนื่อยเพลียเหมือนคนไม่มีแรง 
กระทั่งผู้วิจัยคิดว่าจะไม่ได้รับค าตอบนั้นแล้ว แต่แท้ที่จริง

เมื่อรออีกสักพัก คุณตาจึงค่อยๆ ขยับริมฝีปากและ  
เปล่งเสียงออกมาอย่างช้าๆ และแผ่วเบา สีหน้าครุ่นคิด  
มีการหยุดคิดเป็นช่วงๆ แล้วจึงพูดต่อ เป็นเช่นนี้เรื่อยไป
ตลอดการสัมภาษณ์ ภาพที่เห็นนี้เป็นเพียงฉากชีวิตหนึ่ง
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุท่ีสะท้อนถึงหัวใจเบื้องลึก
ของอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ได้ต่างไปจาก
ผู้ให้ข้อมูลรายอื่นๆ มากนัก (การบันทึกภาคสนาม เมื่อ 
21 พฤศจิกายน 2557)  สอดรับกับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกท่ีว่า 
 “ความรู้สึกเหมือนถูกขุดหลุมฝัง มันทั้งลึก   
ทั้งมืด หาทางออกไม่ได้ มันไม่อยากลืมตา ไม่อยาก
หายใจ ถ้าชีวิตปิดได้เหมือนสวิทซ์ไฟก็จะคงดี จะได้จบๆ 
ไปเสีย สมองมันไม่รับอย่างอื่นนอกจากทุกข์กับเศร้า มัน
วนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลา ช่วยตัวเองไม่ได้เลย ต้อง
อาศัยยาย (ภรรยา) ทุกอย่าง” คุณตามุก (อายุ 61 ปี) 
 “ไม่อยากมีวันพรุ่งนี้ ไม่อยากตื่น มันไม่ใช่เศร้า
ธรรมดา มันทรมานจนบอกไม่ถูก กินไม่ได้นอนไม่หลับ 
กระวนกระวายจนแทบจะคลั่งตาย เป็นตั้งแต่ลืมตาจนค่ า 
ยาวถึงรุ่งเช้า เวลาของคนเศร้ามันเดินช้ากว่าจะค่ า พอค่ า
แล้วก็กว่าจะเช้า ทรมานแท้ๆ เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้
เลย นานเป็นเดือนๆ” คุณยายมี (อายุ 73 ป)ี 
 2. พยายามท าความเข้าใจปัญหา 
 ผู้ ให้ข้อมู ลทั้ งหมดรู้สึกว่าตนเองมีอาการ
บางอย่างผิดปกติไปจากเดิม จึงได้พยายามท าความเข้าใจ
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิด โดยการสังเกตอาการของ
ตนเอง ค้นหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งพบว่าสาเหตุที่น าสู่
ภาวะซึมเศร้าที่ส าคัญ คือ การสูญเสีย ความเครียดสะสม 
และการเจ็บป่วยเรื้อรังทางกาย ถูกทอดทิ้ง และปัญหา
หนี้สินตามล าดับ ผู้ให้ข้อมูลเริ่มแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะผิดปกติของตนเอง เช่น 
การดูข่าวสารจากโทรทัศน์ สอบถามเพื่อนวัยเดียวกัน 
โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการคลา้ยกัน และเริ่มเปิดเผยความจรงิ
เกี่ยวกับอาการต่อครอบครัว ทั้งนี้การท าความเข้าใจ
ปัญหาจะน าไปสู่การยอมรับว่าตนเองป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า และยอมรับการรักษาต่อไป สะท้อนผ่าน
ตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
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 “เครียดสะสมมานาน คิดมาก โรคภัยรุมเร้า 
เงินทองก็ไม่พอยาไส้ พอความคิดอยากตายมันแว๊บเข้า
มาในสมอง ยายตกใจ รู้เลยว่าอาการหนักแล้ว อยู่ไม่ได้ 
กลัว เลยตัดสินใจบอกลูกสาว พอยายสามาเยี่ยม (เพื่อน
ของผู้ให้ข้อมูลมาเยี่ยม) เลยลองถามดูเพราะเห็นว่าเขา
เคยเป็นมาก่อน ตรงกันกับที่ยายเคยฟังในโทรทัศน์พูด 
คล้ายว่าจะเป็นโรคเศร้าแบบนั้นเลย เขาบอกว่าให้รีบไป
หาหมอซะ” คุณยายมน (อายุ 67 ปี) 
 “สังเกตตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเริ่มเปลี่ยน
ตั้งแต่ยายเสีย (ภรรยาเสียชีวิต) เสียใจ คิดถึง…เหมือนใจ
จะขาด (ผู้ให้ข้อมูลก้มหน้า น้ าเสียงสั่นเครือ) วันหนึ่ง…
มันไม่มี มันเงียบ มันเย็นสุดขั้วหัวใจ ทุกข์ใจจนแทบเอา
ชีวิตไม่รอด มันอยากตายอยู่ตลอด ช่วงนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ 
ต้องอาศัยลูกหลาน” คุณตามิ่ง (อายุ 73 ปี) 
 3. เยียวยาตนเอง 
 ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นค่อยๆ ทวีความรุนแรง 
ก่อความทุกข์ทรมาน กระทั่งรบกวนวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้ให้ข้อมูล น ามาซึ่งการแสวงหาวิธีการจัดการอาการ 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้แม้ในขณะเจ็บป่วย และ
เพื่อให้หายจากอาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงพยายาม
สังเกตอาการของตนเอง การตั้งสติ พยายามข่มใจ ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันเท่าที่จะท าได้ หากิจกรรมท า เช่น การ
ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ระบายออกทางค าพูด การหลีกหนี
จากสิ่งกระตุ้น และการหาซื้อยามารับประทานเอง เช่น 
ยาแก้ปวดศีรษะ ยาแก้แพ้เพื่อช่วยให้นอนหลับ โดยการ
ไปตรวจรักษาทางจิตใจจะเป็นทางออกสุดท้าย เพราะ
ความรู้สึกกลัวบวกกับความอับอายที่ต้องตกเป็นผู้มี
ปัญหาทางจิต แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า อาการไม่ดีขึ้น 
บางช่วงจึงได้แต่ปล่อยไปตามอาการ เช่น ร้องไห้ และไม่
ท าอะไรเลย    ดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล 
 “ต้องรวบรวมสติเท่าที่พอมีเหลืออยู่ริบหรี่ 
ปล่อยให้จมทุกข์อยู่ เราตายแน่ๆ พยายามสงบจิตสงบใจ 
ข่มใจตัวเอง พาตัวเองออกมาจากที่นอน อาบน้ า กินข้าว 
ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท า เปิดวิทยุ เปิดโทรทัศน์ พยายาม
แล้วแต่มันก็ไม่เข้าหู กลายเป็นร าคาญ ฟังอะไรก็ไม่เพราะ 
มันยังเบื่อหน่ายทุกอย่างในโลกนี้ ร้องไห้น้ าตาไหลเป็น

ลิตรแล้ว บางทีท าอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้น้ าตามันไหลไป” 
คุณยายมะลิ อายุ 74 ปี 
 “สังเกตตัวเอง ข่มจิตข่มใจ ทุกข์มากก็บ่นไป 
ระบายไป ใครอยู่ใกล้ก็รับไป บางทีก็บ่นคนเดียว พอได้
ระบายออกเวลามันหงุดหงิดแน่นอยู่ในอก รู้สึกว่าโมโห
ง่าย จับอารมณ์ตัวเอง ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวก็เดินหนีออกไป
ก่อน หาซื้อยาแก้ปวดหัวมากิน นอนไม่หลับก็กินยาแก้
แพ้ให้ง่วงแต่ก็ไม่ดีขึ้น” คุณตาไมตรี (อายุ 76 ป)ี 
 4. ยอมรับการรักษา 
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความเห็นร่วมกันว่า เมื่อ
อาการรุนแรงขึ้นจนเกินความสามารถที่จะแก้ไขด้วยการ
ดูแลกันเองในครอบครัวแล้ว เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับประทานอาหาร มีความคิดอยากตายอยู่
ตลอดเวลา และทุกข์ทรมานใจใจจากอาการซึมเศร้าจน
ทนไม่ไหว จึงเปิดใจให้กับการรักษา กระทั่งได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  และได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา ซึ่งข้อมูลส าคัญที่ท าให้
ยอมรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง คือค าพูดของแพทย์ที่ว่า 
โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้หายได้ ท าให้มีความหวัง
และก าลังใจ ภายหลังการรับประทานยาต้านเศร้า
ต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน ร่วมกับการรับค าปรึกษาจาก
แพทย ์และเข้ากลุ่มร่วมบ าบัดด้วย ท าให้อาการดีขึ้น คือ 
อารมณ์เศร้าลดลง ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น 
รู้สึกว่ามีความสุขมากข้ึน ดังตัวอย่างค าพูดของผู้ให้ข้อมูล 
 “ก่อนไปหาหมอมันท าใจยากนะ แต่มันทรมาน
ก็ต้องยอมไป หมอบอกว่ารักษาหาย เริ่มมีแสงสว่าง ยาย
กินยาตลอด ไม่หยุดยาเอง กินไปเดือนหนึ่งมันเริ่มดีขึ้น 
ไม่ค่อยเศร้า มีอะไรก็บอกเล่าให้หมอฟัง แม้แต่ความลับ
บางเรื่องที่ไม่เคยบอกใคร มันแน่นอยู่ในอกมานาน พอได้
เอาออกแล้ว ใจมันเบาลง” คุณยายเมี้ยน (อายุ 64 ปี) 
 “โรคนี้ต้องกินยาเป็นหลักเลย เพราะช่วงที่
อาการหนักๆ อะไรก็เอาไม่อยู่ หมอบอกว่าสารบางอย่าง
ในสมองต่ าผิดปกติ กินยาครั้งแรกมันดีตรงที่ตานอนได้ 
ต่อมาสังเกตว่าอารมณ์ก็ค่อยๆ ดีขึ้น กินข้าวกินปลาได้  
หมอบอกให้พยายามคิดแต่ในแง่ดี บางทีได้เข้ากลุ่มกับ
เพื่อนร่วมโรค คนทุกข์กว่าเราก็มี รู้สึกว่าใจมันเบาลง   
ตามาคนเก่าเริ่มคืนมาแล้ว” คุณตามา (อายุ 73 ปี) 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

652

 5. พ่ึงพาครอบครัว 
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีสมาชิกครอบครัวเป็นผู้ดูแล
หลัก โดยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ครอบครัว
เป็นหัวใจส าคัญของการเยียวยา และบ้านก็เป็นสถาน
บ าบัดที่ดีที่สุด เพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในช่วงวิกฤติไม่
สามารถดูแลตัวเองได้ จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอื่นใน 
ทุกด้าน โดยเช่ือว่าการดูแลด้วยความรักจากครอบครัวมี
ส่วนช่วยให้ภาวะซึมเศร้าลดลง ช่วยปกป้องจากความคิด    
ฆ่าตัวตาย และป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยซ้ า ดังตัวอย่างค าพูด
ของผู้ให้ข้อมูล 
 “คนแก่นี้พร้อมที่จะเศร้า สถานการณ์ทุกอย่าง
มันเป็นใจ เป็นโรคเศร้าเหมือนเป็นคนพิการ มีอวัยวะอยู่
ครบแต่ช่วยตัวเองไม่ได้ ครอบครัวจึงส าคัญที่สุด เราต้อง
พึ่งเขา ใครดูแลก็ไม่เท่าคนในครอบครัว อยู่ที่ไหนก็ไม่มี
ความสุขเท่ากับอยู่บ้าน มันอุ่นใจ ความรู้สึกนี้มันปกป้อง
ไม่ให้คิดสั้น อยากตอบแทนลูกหลานให้เขาได้สบายใจ  
จึงมีก าลังใจไปรักษา” คุณตามาก (อายุ 66 ปี) 
 “ต้องอาศัยลูกหลานนี่แล้วดูแล ต้องบอกเขา 
อาศัยเขาพาไปหาหมอ หาหยูกยาข้าวปลาให้กิน ล าพัง
ตัวเองมันไม่อยากท าอะไรเลย พอเขาดูแลความน้อยใจ
ต่างๆ มันลดลง มีความสุขมากขึ้น มีก าลังใจ หวังว่าจะ
หาย ถ้าคิดจะอยู่ก็คงอยู่เพื่อพวกเขาเท่านั้น” คุณยายมุ้ย 
(อายุ 67 ปี) 
 6. ใช้พิธีกรรมพ้ืนผสานหลักพุทธธรรม 
 เป็นการน าพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีเหยาของ
ช า ว อี ส า น ม า ผ น ว ก กั บ ห ลั ก ธ ร ร ม ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา มาใช้ในการเยียวยาจิตใจ โดยการ
บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุโรคซึมเศร้านั้นเรียกกันว่าสู่ขวัญ 
คนป่วย จะช่วยให้ผู้สูงอายุโรคซึมเศร้ามีขวัญก าลังใจที่ดี  
และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คลาย
ความเศร้าได้ ส่วนพิธีกรรมเหยาเป็นภูมิปัญญารักษาโรค
ของชาวผู้ไทยนครพนม ผลของการท าพิธีกรรมเหยาท าให้
ผู้สูงอายุโรคซึมเศร้ามีขวัญก าลังใจในการดูแลตนเองมากขึ้น 
โดยใช้พิธีกรรมดังกล่าวผสมผสานไปกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ช่วยให้ยอมรับความจริงของชีวิต คือ ความไม่เที่ยง 
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากของรักเป็นเรื่อง

ธรรมดา  ท า ให้ สามารถเ ข้ าใจและยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต นอกจากนี้การสวดมนต์ไหว้พระ 
และแผ่เมตตาจะช่วยให้มีสมาธิ สบายใจ ท าให้จิตละจาก
เรื่องเศร้าหมองได้แม้ในช่วงเวลาหนึ่ง และการท าบุญท าทาน 
ช่วยให้สบายใจ รู้สึกว่าตนเองมีค่าโดยมีความเห็นพ้องกัน
ว่า ควรน าธรรมะน ามาใช้ในเวลาที่เหมาะสม นั่นคือ
ภายหลังจากการเข้ารับการรักษาและรับประทานยา
อย่างเนื่องแล้วประมาณ 1-2 เดือน จึงจะได้ผลเพราะ
อาการซึมเศร้าลดลงแล้ว ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 
 “รักษาก่อนซักเดือนสองเดือน รอให้จิตใจสงบ 
ความทุกข์เบาบางลงก่อนจึงปฏิบัติธรรม ถ้าท าตอน
อาการเศร้ารุนแรงมันเป็นการบังคับจิตเกินไป จิตใจจะ
ฟุ้งซ่าน เป็นการซ้ าเติมอารมณ์เศร้าของตัวเอง ธรรมะ
เป็นของดีก็จริงแต่ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา ธรรมะคือ
ธรรมชาติ ความสุขหรือความทุกข์เป็นของธรรมชาติ เรา
ตัดทุกข์ไม่ได้ ทุกคนต้องเจอทุกข์ เราต้องยอมรับมันอย่าง
เข้าใจ อยู่กับมันแบบไม่ทุกข์ เกินไป ใช้ธรรมะช่วย
ประคอง อาการเศร้าจะดีขึ้น” คุณตามิ่ง (อายุ 73 ปี) 
 “ช่วงเศร้าหนักๆ ลูกหลานหาหมอเหยามาท า
พิธีเหยาให้ หมอบอกว่าหาย มันมีก าลังใจ พอดีขึ้นเขาก็
พากันท าพิธีผูกข้อต่อแขน บายศรีสู่ขวัญให้ มันอิ่มใจ มัน
สุขใจ มีก าลังใจ รู้ว่าลูกหลานญาติมิตรรักและห่วงใย ใช้
ธรรมะเข้าช่วย สวดมนต์ไหว้พระ จิตก็สงบ แผ่เมตตาเป็น
สุดยอดของการให้อภัย ปลดปล่อยทุกข์ ท าบุญท าทาน 
จิตใจเบาสบาย” คุณยายมุ้ย (อายุ 67 ปี) 
 7. พ้นวิกฤติจากภาวะซึมเศร้า 
 เมื่อผู้วิจัยน าข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลได้
ตรวจสอบความถูกต้อง (member checking) ก่อนสรุป
รายงานวิจัยก็ได้พบว่ามีผู้สูงอายุ 12 รายที่แพทย์ให้หยุด
ยา และพบว่าหลังจากหยุดการรักษาแล้ว 6 เดือน ผู้ให้
ข้อมูลรับรู้ว่าตนเองหายจากอาการซึมเศร้า คือ ควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ความทุกข์ใจลดลง รู้สึกมี
ความสุข รับประทานอาหารได้ นอนหลับสนิทมากขึ้น 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ ไม่มีความคิดอยากตาย 
สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้น เริ่มออกสังคม
แบบเดิม และมีความหวังว่าจะไม่ป่วยซ้ าอีก ผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าตนหายขาดจากโรคซึมเศร้าแล้ว
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หรือไม่ แต่เช่ือว่าอย่างน้อยตนก็พ้นวิกฤติจากภาวะ
ซึมเศร้าแล้ว นั่นคือการสามารถประคองให้ตนเองมีชีวิต
รอดจากความคิดในการฆ่าตัวตายได้ และการมีชีวิตอยู่
ถือเป็นก าไรส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูล 
 “คิดว่าหายแล้ว หมอให้หยุดกินยามานาน
หลายเดือนแล้ว เจ็ดแปดเดือนได้แล้ว มันมีความสุขมากขึ้น 
สบายใจ อารมณ์นิ่ง ไม่รู้สึกห่วงหาอาวรณ์ทุกข์โศกแล้ว 
พออยูไ่ด้ ชีวิตไม้ใกล้ฝั่งแค่กินได้นอนหลับ ช่วยตัวเองได้ก็
พอใจแล้ว” คุณยายมะลิ (อายุ 74 ปี) 
 “ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ รอดตายมาได้ถือเป็นก าไร
ชีวิต โรคเศร้ามันเป็นฆาตกรเงียบ มันขังเราไว้เป็นปี 
ตอนนี้ไปวัดไปวา คบหาเพื่อนฝูงได้ สบายใจขึ้น พ้นทุกข์
พ้นโศก คงจะไม่กลับไปเป็นอีกแล้ว โรคนี้รักษาหาย อย่า
ถอดใจไปก่อน ให้อดทน” คุณยายมด (อายุ 74 ปี) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุไทยที่
มีภาวะซึม เศร้ าครั้ งนี้  เป็นการถ่ ายทอดความคิด 
ความรู้สึก ผ่านการบอกเล่าและเรียบเรียงเป็นภาษาตาม
การรับรู้ของผู้ ให้ข้อมูล ร่วมกับการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึ่งสามารถอภิปรายและสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี ้

1. ตกในวังวนของความเศร้า ผู้ให้ข้อมูลรับรู้
ว่าตนเองเกิดความผิดปกติทั้งทางด้านอารมณ์ ความคิด 
พฤติกรรม และร่างกาย โดยอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย   
สิ้นหวังและอยากตาย เป็นความผิดปกติที่ชัดเจน และก่อ
ความทุกข์ทรมานมากที่สุด รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียการ
ควบคุม และไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือท าให้ดีขึ้นได้     
ซึ่ งแสดงให้ เห็น ว่า ผู้ ให้ข้อมูลอยู่ ในระยะช่วงเวลา 
(episode) ที่มีอาการแสดงของภาวะซึมเศร้าที่เด่นชัด 
(ธรณินทร์ กองสุข, 2550) ที่น่าสนใจคือ ผลการศึกษาครั้ง
นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อาการของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ตรงไปตรงมา ภาวะซึมเศร้าได้ค่อยๆ 
ก่อตัวขึ้น อย่างเงียบๆ ด าเนินไปอย่างช้าๆ หากซึมลึก 
ต่อเนื่องและยาวนาน ประการส าคัญ คือ ส่วนใหญ่มักจะ
เข้ารับการรักษาด้วยอาการทางกาย กระทั่งตรวจไม่พบ

ความผิดปกติทางกายที่สัมพันธ์กับอาการดังกล่าวแล้ว จึง
เริ่มตระหนักถึงความผิดปกติด้านจิตใจ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
และไม่รู้จักโรคซึมเศร้า ในระยะที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า
นี้ผู้สูงอายุจึงได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งจากภาวะ
ซึมเศร้า การรับประทานอาหารไม่ได้เพราะเบื่ออาหาร
อย่างรุนแรง ร่วมกับความคิดอยากตายซ้ าๆ ดังนั้นโรค
ซึมเศร้าจึงเปรียบเสมือนภัยเงียบ หรือฆาตรกรเงียบ
ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากระบวนการ
หายจากโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่รับรู้ว่าตนเองหายจาก
โรคซึมเศร้า (Unsworth, 1999) พบว่าระยะแรกผู้ให้
ข้อมูลจะรู้สึกไม่สบายกาย เกิดอารมณ์ทุกข์ใจ เป็นช่วงที่
บุคคลรู้สึกสูญเสยีการควบคุม และไม่สามารถท่ีจะท าให้ดี
ขึ้นได้ ซึ่งระยะนี้ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือจากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ครอบครัว เพื่อน บุคลากรสุขภาพ และการมี
กิจกรรม เป็นต้น 
 2. พยายามท าความเข้าใจปัญหา ผู้ให้ข้อมูล
รับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น และตัดสินได้ว่ามีอะไรบาง
สิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับตนเอง รับรู้ว่าเป็นอาการที่
รุนแรงและเสี่ยงอันตราย จึงพยายามท าความเข้าใจ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุ กระทั่งแปลความหมายว่าเป็น
อาการแสดงของโรคหรือความเจ็บป่วยทางอารมณ์และ
จิตใจที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้ว ซึ่งท าให้
ยอมรับการรักษาต่อไป สอดคล้องกับการ ศึกษา
ประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และรับรู้การหาย
จากภาวะซึมเศร้า (Chernomas, 1997) ที่พบว่าการ
สร้างความเข้าใจภาวะซึมเศร้า โดยการพยายามท าความ
เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น สอบถามความรู้เกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้า โดยค านึงถึงการได้รับการอธิบายโดยบุคลากร
วิชาชีพ และเทียบกับความเช่ือของบุคคลที่มีภาวะ
ซึมเศร้า การรับรู้ข้อมูล แง่คิด และสะสมประสบการณ์
จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อที่จะท าความเข้าใจ
ปัญหาของบุคคล และในท้ายที่สุดก็ได้เช่ือมโยงไปสู่การ
รักษาตัวเองต่อไป 
 3. เยียวยาตนเอง ผู้ให้ข้อมูลได้ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก ถึงวิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการ
จัดการกับภาวะซึมเศร้าของตนเอง โดยการสังเกตอาการ
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ของตนเอง การตั้งสติ พยายามข่มใจ ปฏิบัติกิจวัตรเท่าที่
จะท าได้ หากิจกรรมท า เช่น ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ การ
ระบายอารมณ์ทางค าพูด การหลีกหนีจากสิ่งกระตุ้น และ
การหาซื้อยามารับประทานเอง เช่น ยาแก้ปวดศีรษะ ยา
แก้แพ้เพื่อช่วยให้นอนหลับ ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าตัวผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเองเป็นปัจจัยส าคัญในการที่
จะพยายามฟื้นคืน การควบคุมและการรักษา โดยเช่ือว่า
สามารถผลักดันตนเองให้สามารถกลับไปท าอะไรได้ และ
กลับไปมีความสุขอีกครั้ง (Chernomas, 1997) อย่างไร
ก็ตามภายหลังจากทีผู่้ให้ข้อมูลได้พยายามเยียวยาตนเอง
ด้วยวิธีต่างๆ ดังกล่าวแล้ว แต่กลับพบว่าอาการไม่ดีขึ้น 
จึงน าสู่การแสวงหาการเยียวยาจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางต่อไป 
 4. ยอมรับการรักษา ผู้ให้ข้อมูลเน้นการเข้ารับ
การตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช และการรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมกับการรับการรักษาแบบจิตสังคมบ าบัด 
ได้แก่  การรับค าปรึกษาจากแพทย์ พยาบาล หรือ
นักจิตวิทยา การเข้ากลุ่มบ าบัดแบบประคับประคอง
ร่วมกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคนอื่น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเช่ือว่าการ
รับประทานยาเป็นหัวใจส าคัญของการบ าบัดรักษา 
เพราะอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภาวะซึมเศร้าธรรมดา แต่เป็น
การเจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากความผิดปกติทางกาย คือ สารสื่อประสาทใน
สมองไม่สมดุล โดยความเช่ือนี้เกิดการได้รับข้อมูลจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับการรับรู้จากประสบการณ์ตรง
ของตนเอง คือ ภายหลังการรักษา 1-2 เดือนพบว่า ภาวะ
ซึมเศร้าลดลง นอนหลับพักผ่อนได้ คิดในแง่ดีมากขึ้น   
และรู้สึกมีความสุขมากกว่าเดิม และการบ าบัดทางจิต
สังคมช่วยสนับสนุนให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะท าให้เกิดความผ่อนคลาย สบายใจ และมีก าลังใจ 
ผลจากการรักษาที่เกิดขึ้นจึงช่วยสนับสนุนข้อมูลที่ได้รับ
จากบุคลากรวิชาชีพ จึงเกิดการยอมรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง การยอมรับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิต
บางอย่างเมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และท าใจยอมรับ
กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อผู้ป่วยสามารถท าใจยอมรับ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองได้แล้วนั้น ผู้ป่วยจะสามารถ

ด าเนินชีวิตต่อไปได้ ด้วยการอยู่แบบมีความหวัง (นุสรา 
วรภัทราทร, 2547) ตระหนักในการดูแลตนเองมากขึ้น 
ท าให้สามารถท าใจได้ จิตใจเกิดความสงบ ตั้งสติได้ และ
สามารถตั้งหลักกลับมาสู้ใหม่ (พูลสิน เฉลิมวัฒน์, 2552) 
 5. พ่ึงพาครอบครัว ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าผู้ให้ข้อมูลทุกรายมีสมาชิกครอบครัวเป็น
ผู้ดูแลหลัก ซึ่งให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องของการ
บ าบัดรักษา ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
ผู้ให้ข้อมูลมีความสามารถในการดูแลตนเองลดลงใน   
ทุกด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาประสบการณ์การมี
ชีวิตอยู่กับโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยวัยสูงอายุของพูลสิน     
เฉลิมวัฒน์ (2552) พบว่า ครอบครัวมีความส าคัญต่อการ
มีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ เป็นแหล่ง
สนับสนุนที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแลและ
ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ โดย
การที่มีคู่ชีวิตคอยเป็นก าลังใจและให้ความเอาใจใส่ดูแล 
รวมทั้งการที่ได้รับความเอื้ออาทร ห่วงใยจากครอบครัว
ท าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุสามารถอยู่ในครอบครัว
ได้อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการอยู่เพื่อคน 
ที่รัก เพื่อที่จะสามารถได้ดูแลคนที่รักเป็นการตอบแทนบ้าง 
สอดรับกับผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้ดูแลตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ (อภิชาติ รอดสม จุรีรัตน์ กิจสมพร 
และจุฬารัตน์ ห้าวหาญ, 2558) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง   
ร้อยละ 96 ต้องการผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว หรือ
หากจ าเป็นต้องจ้างผู้ดูแลก็มีความต้องการจ้างเป็นครั้ง
คราวตามความจ าเป็นเท่านั้น 
 6. ใช้พิธีกรรมพ้ืนบ้านผสานหลักพุทธธรรม 
ผู้ให้ข้อมูลน าพิธีกรรมกรรมเหยาและบายศรีสู่ขวัญอีสาน 
ที่เน้นการดูแลด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณมาใช้ใน
การเยียวยาจิตใจ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพทางจิตโดยหมอ สู่ขวัญ จังหวัด
นครราชสีมา ของกิตติภัทร อ่างบุญตา (2549) ที่พบว่า
การบายศรีสู่ขวัญเป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว ท าให้
จิตใจมีความสุข มีก าลังใจ สบายใจ มีความหวัง มีพลังใน
ชีวิต และการศึกษาองค์ความรู้สุขภาพจิตภูมิปัญญา
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อีสาน: ความเช่ือ พิธีกรรมในการดูแลผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและญาติของสมจิตต์ ลุประสงค์   (2549) 
พบว่าในชุมชนอีสานยังมีการน าพิธีกรรมเหยามาใช้ใน
การดูแลสุขภาพจิต  โดยผลการศึกษาปรากฏชัดว่าไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายต่ าหรือตามศรัทธา  ช่วย
ให้เกิดความสบายใจ ความเครียด ความวิตกกังวลลดลง 
นอนหลับพักผ่อนได้มากขึ้น ประการส าคัญคือ การใช้
พิธีกรรมพื้นบ้าน ได้เอื้ออ านวยให้ครอบครัวและสังคม
ของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  

พิธีกรรมดังกล่าวใช้ร่วมกับหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการเยียวยาจิตใจตนเอง โดย
ใช้หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งช่วยให้
ยอมรับความจริงของชีวิต การสวดมนต์ไหว้พระและการ
แผ่เมตตาก่อนนอน การท าบุญ ช่วยให้สบายใจ รู้สึกว่า
ตนเองมีค่ า มีความสุข  ท า ใ ห้ภาวะซึม เศร้ าลดลง 
สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์การน าหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนชนบท (ศิริวรรณ พิริยคุณธร ขวัญ
ตา บาลทิพย์ และขนิษฐา นาคะ, 2557) พบว่าเมื่อผู้ให้
ข้อมูลใช้หลักการปล่อยวาง การมีสติ การด าเนินชีวิต
อย่างยึดทางสายกลาง การไม่ท าผิดศีล  และมีเมตตา
กรุณา การท าบุญให้ใจสงบ จึงเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ดี ท าให้สามารถปรับตัวได้อย่างสมดุลในบั้นปลาย
ของชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุกิจกรรมทางศาสนาถือว่าเป็น
กิจกรรมทีส่ าคัญที่สามารถลดภาวะซึมเศร้าได้  
 7. พ้นวิกฤติจากภาวะซึมเศร้า ผู้ให้ข้อมูล 12 
ราย รับรู้ว่าตนเองหายจากโรคซึมเศร้า เพราะสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น ความทุกข์ใจลดลง 
รู้สึกมีความสุข รับประทานอาหารได้ นอนหลับได้ ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันตามศักยภาพ ไม่มีความคิดอยากตาย 
เข้ าสั งคมได้  และมีความหวั งว่ าจะไม่ป่ วยซ้ าอี ก 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการด าเนินโรคของ
ภาวะซึมเศร้าในระยะฟื้นหาย (recovery) (ธรณินทร์ 
กองสุข, 2550) คือ ช่วงเวลาที่บุคคลไม่มีอาการและ
อาการแสดงของภาวะซึมเศ ร้าติดต่อกันนานเป็น

ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน จนค่อนข้างมั่นใจได้ว่า
อาการดีขึ้นจากช่วงที่มีภาวะซึมเศร้า (episode)  

การฟื้นหายจากโรคซึมเศร้าเป็นประสบการณ์
ตามการรับรู้ของผู้ป่วย เป็นวิถีทางที่จะท าให้ผู้ป่วยหาย
จากโรคซึมเศร้า ซึ่งเป้าหมายของการหายไม่ได้หวัง
เพียงแต่ให้อาการซึมเศร้าลดลงเพียงอย่างเดียว จะต้อง
ประกอบไปด้วยกระบวนการเยียวยารักษา และสร้างชีวิต
ใหม่ด้วยตัวของผู้ป่วยเอง โดยลักษณะการหายจากภาวะ
ซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ไม่รู้สึกกังวลหรือกังวลลดลง รู้สึกสบายใจ 
ไม่เครียด จิตใจเข้มแข็ง อารมณ์ดี ยิ้มได้ จิตใจแจ่มใส 
ร้องไห้ลดลง สดใสร่าเริงสนุกสนาน หัวเราะได้ มีความสุข 
2) ด้านร่างกาย นอนหลับได้ดีรับประทานอาหารได้ ไม่มี
อาการทางกาย 3) การมีศักยภาพ ท างานได้ ท างานดีขึ้น 
อยากท างานการตัดสินใจดีขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง 
มากขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้พึ่งพาผู้อื่นลดลง ควบคุม
ตนเองได้ดีขึ้นกลับไปท ากิจกรรมต่างๆ ที่ เคยท าได้        
4) ด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้น 
เข้าสังคมได้อยากร่วมกิจกรรมทางสังคม 5) ด้านความคิด 
มองโลกในแง่ดี มีความคิดที่ดีเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหม่ 
ยอมรับในตัวเอง เข้าใจตัวเอง ไม่คิดมาก ไม่ฟุ้งซ่าน 
ปล่อยวาง ปลงได้ มองปัญหาว่าเป็นเรื่องธรรมดา และ  
6) ด้านจิตวิญญาณ มีความหวังมีก าลังใจ มีความเช่ือมั่น
ว่าจะหาย (Howell, Marshall, Opolski, and Newbury, 
2008)  

ผลการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุ
ไทยที่มีภาวะซึมเศร้าครั้งนี้พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์
ชีวิตในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยเมื่อผู้สูงอายุเผชิญกับ
สถานการณ์วิกฤติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสูญเสีย 
ความเครียดสะสม การเจ็บป่วยทางกาย การถูกทอดทิ้ง 
และปัญหาหนี้สินตามล าดับ เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถ
ปรับตัวได้จึงน าสู่ภาวะซึมเศร้า ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ภาวะ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตนเองว่าเป็น “โรคซึมเศร้า” ทั้งนี้ยึด
ตามค าบอกเล่าของแพทย์ ร่วมกับ ความเช่ือ ความคิด 
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ผู้ให้
ข้อมูลเรียนรู้การท าความเข้าใจปัญหา หาวิธีการเยียวยา
ตนเองในเบื้องต้น แต่ต้องเผชิญความจริงว่าไม่สามารถ
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แก้ไขได้ด้วยการดูแลตนเองเพียงพ าลัง จึงยอมรับการ
บ าบัดรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์  ด้วยการ
รับประทานยาร่วมกับจิตสังคมบ าบัด ในขณะที่ครอบครัว
เป็นที่พึ่งที่ส าคัญที่สุดของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เมื่อ
ภาวะซึมเศร้าลดลงธรรมะ หรือหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึ งเข้ ามามีบทบาทส าคัญในการ
ประคับประคองจิตใจของผู้ป่วย ช่วยปกป้องไม่ให้ภาวะ
ซึมเศร้าก าเริบซ้ า ประการส าคัญคือการศึกษาครั้งนี้
สะท้อนว่าผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนหนึ่งสามารถ 
ฟื้นหายกลับมาใกล้เคียงภาพเดิม ที่ไม่ใช่เพียงแค่การมี
อาการลดลง หากสามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความ
ผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแนวทางในการปรับปรุง
ตนเอง เกิดการพัฒนาตนเอง และมีวิธีการจัดการชีวิต
เพื่อปกป้องตนเองไม่ให้ภาวะซึมเศร้าก าเริบได้ ดังนั้นผล
การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน าสู่การ
วางแผนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยของขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทั้ง 23 ท่านที่
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
The Relationship between Self-Compassion and Mental Health  

inNaresuan University Students 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความเมตตากรุณาต่อตนและภาวะสุขภาพจิต 2) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิต 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายของความเมตตา
กรุณาต่อตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 351 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความเมตตากรุณาต่อตนเอง และแบบส ารวจสุขภาพจิตส าหรับ
คนไทย (TMHQ) ผลการศึกษาพบว่านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีคะแนนความเมตตากรุณาต่อตนเองโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางและส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้าน ความเมตตากรุณาต่อตนเองและปัญหาด้านสุขภาพจิตมี
ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(r = -0.17 ถึง -0.41,p<.01) และความเมตตากรุณาต่อตนเองสามารถท านายเชิง
ลบปัญหาภาวะสุขภาพจิตรายด้านได้ร้อยละ 3.2 ถึง 30.1 
 
 

ABSTRACT 
 This study aimed 1) to study self-compassion and mental health 2) to examinerelationships 
between self-compassion and mental health 3) to examine the predictive role of the self-compassion on 
mental health. Participants were 351 undergraduate students in NaresuanUnivesity. Instruments were 
demographic data questionnaire, The Self-compassion Scale and Thai Mental Health Questionnaire (TMHQ). 
The result found that the most of students had self-compassion in moderate level and most of them had 
normal mental health in all domains. In correlation analysis, self-compassion was found negatively correlate 
to mental health problems. (r = -0.17 to -0.41, p< .01). Additionally, mental health problems were predicted 
negatively by self-compassion at 3.2 to 30.1 percent. 
 
 
 
ค าส าคัญ : ความสมัพันธ์,ความเมตตากรณุาต่อตนเอง,สุขภาพจิต 
Key Words : relationships, self-compassion, mental health 
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บทน า 
ในแต่ละวันบุคคลต่างๆพยายามดิ้นร้นเพื่อให้

ได้สิ่งที่ต้องการ แต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือพยายามมากเพียงใด
ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจหรือท าให้
สมหวังได้ในทุกๆครั้ง การด ารงชีวิตจึงหลีกหนีไม่พ้นการ
เผชิญกับความยากล าบาก และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้
เ ป็ น ไปต ามความคาดหวั ง  บุ คคลต่ า งๆก็ มั กจ ะ
วิพากษ์วิจารณ์หรือต าหนิตนเองอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่า
นั้นบางคนอาจจะพยายามเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นๆ
เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเองขึ้นมา จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การน าไปสู่ความผิดปกติทางด้านจิตใจ (Germer, 2009)
และเป็นไปได้ยากที่การด าเนินชีวิตในแต่ละวันจะ
หลีกเลี่ยงอารมณ์ด้านลบได้ เช่น ความรู้สึกละอายใจ 
ความโกรธ ความเหงา ความกลัว ความสิ้นหวัง ความ
สับสน อย่างไรก็ตามบุคคลต่างๆสามารถเรียนรู้ เพื่อ
จัดการกับความทุกข์และความเศร้าโศกใจได้ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจที่มีต่อตนเอง ดังนั้น
ความเมตตากรุณาต่อตนเองจึงท าให้เกิดการให้ความรัก
ความเอาใจใส่ตนเอง พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพียงใด (K. D. Neff, 
2003) 

ความเมตตากรุณาต่อตนเองมีรากฐานมาจาก
จิตวิทยาเชิงพุทธ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อตนเองด้วย
ความรักและความห่วงใยในเวลาที่ตนเองท าผิดพลาด 
ล้มเหลว หรือพบกับสถานการณ์ที่สร้างความเจ็บปวด 
โดยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเมตตาต่อ
ตนเองโดยมีด้านตรงข้ามคือการตัดสินและต าหนิตนเอง 
(self-kindness versus self-judgment) การรับรู้ว่า
ประสบการณ์ที่มีเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ตรง
ข้ามกับการรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยก (a sense of 
common humanity versus isolation) และการมีสติ
ตรงข้ามกับการจมอยู่กับอารมณ์ (mindfulness versus 
over-identification) (K. Neff, 2003)การมีความเมตตา
ต่อตนเองแสดงให้เห็นว่าเมื่อบุคคลประสบความล้มเหลว
หรือได้รับความทุกข์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะห่วงใยและ
เข้าใจตนเองมากกว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินตนเอง
อย่างรุนแรง การรับรู้ว่าประสบการณ์ที่มีเป็นส่วนหนึ่ง

ของการเป็นมนุษย์ เกี่ ย วข้ องกับการตระหนักถึ ง
ข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความพร่องอยู่ในตนเอง 
สามารถล้มเหลวและท าสิ่งต่างๆผิดพลาดได้ จึงท าให้ไม่
รู้สึกถึงความโดดเดียวและคิดว่าตนเองนั้นเป็นคนที่
ล้มเหลวอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น ส่วนการมีสติคือสภาวะ
สมดุลของการรับรู้ถึงความคิดและความรู้สึกโดยใช้การ
สังเกตและไม่ตัดสินหรือให้ค่าสิ่งนั้นและไม่พยายาม
เปลี่ยนหรือหลีกเลี่ยงสิ่งก าลังเผชิญอยู่(Smeets, Neff, 
Alberts, & Peters, 2014)มีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
ความเมตตากรุณาต่อตนเองมีความสัมพันธ์กับความสุข 
การมองโลกในแง่บวก อารมณ์เชิงบวก ความริเริ่มส่วน
บุคคล ความสงสัยใคร่รู้และการส ารวจ ความสามารถใน
การยอมรับความจริง บุคลิกภาพแบบกล้าแสดงออก 
และการมีสติรู้ตัว ในทางตรงข้ามพบว่ามีความสัมพันธ์
ทางลบอารมณ์เชิงลบและแนวโน้มโรคประสาท และ
ความเมตตากรุณาต่อตนเองสามารถท านายภาวะ
สุขภาพจิตด้านบวกได้มากกว่าสาเหตุที่มาจากบุคลิกภาพ 
(Neff, Rude, & Kirkpatrick, 2007) บุคคลที่มีความ
เมตตากรุณาต่อตนเองสามารถเพิ่มความผาสุกแก่ตนเอง
ได้ เพราะพวกเขาจะมอบความรักและความห่วงใยแก่
ตนเอง รู้สึกถึงความเช่ือมโยงกับบุคคลอื่นและมีอารมณ์
อยู่ในภาวะสงบ การมีความเมตตากรุณาต่อตนเองนั้น
สามารถสะท้อนถึงสุขภาพจิตของบุคคลตามค านิยมของ
องค์กรอนามัยโลก (Word Health Organization, 
2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่า สุขภาพจิตหมายถึง สภาวะของ
ความผาสุก โดยที่แต่ละบุคคลสามารถตระหนักได้ถึง
ศักยภาพของตนเอง สามารถรับมือกับการเผชิญกับ
สถานการณ์ที่สร้างความเครียดในชีวิต สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่
อาศัยอยู่ รวมทั้งปราศจากโรคภัยหรือความเจ็บป่วย 

อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นและ
ควรให้ความสนใจ เนื่องจากวัยรุ่นในปัจจุบันต้อง
เผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตและเผชิญกับความ
กดดันสูงในชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางความคิด ร่างกาย และอารมณ์  (Bluth & Blanton, 
2014) อีกทั้งต้องเผชิญกับความเครียดในผลการศึกษา 
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รูปลักษณ์ภายนอก หรือการดึงดูดต่อเพศตรงข้าม (Neff 
& McGehee, 2010) ในปัจจุบันพบว่ามีนิสิตมีอาการ
ซึมเศร้าและวิตกกังวลมากขึ้นเมื่อพบเจอกับปัญหา
(Nami, Nami, & Eishani, 2014) การศึกษาความ
เมตตากรุณาต่อตนเองและภาวะสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ งในกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพราะเมื่อเผ ชิญกับ
สถานการณ์ที่ไม่สมหวัง นักศึกษาที่มีความเมตตากรุณา
ต่อตนเองจะเข้าใจว่าประสบการณ์ที่ตนเองเผชิญอยู่นั้น
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ซึ่งทุกๆคนสามารถพบ
เจอได้ พวกเขาจึงรู้สึกยอมรับตนเองและเมตตาต่อเอง
น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ตนเองน้อยลง ซึ่งท าให้พวกเขา
สามารถรับมือกับความกลัวจากการปฏิเสธทางสังคมได้ 
(Collins, 1997 อ้างใน Neff&McGehee, 2010) 
นอกเหนือจากนี้พบว่านักศึกษาที่มีความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองจะมีความพยายามมากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาพบกับ
ล้มเหลว (Neely, Schallert, Mohammed, Roberts, 
& Chen, 2009 อ้างใน Smeets, Neff, Alberts, & 
Peters, 2014) ร่วมทั้งสามารถรับมือกับการใช้ชีวิตใน
สังคมและมีความพยายามในการศึกษาที่มากข้ึน มีอาการ
คิดถึงบ้าน และอาการซึมเศร้าน้อยลง และมีความพอใจ
ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น (Smeets et al., 
2014)ส่วนการสนับสนุนทางด้านสุขภาพจิตนั้นคือ
หนทางที่มีประสิทธิภาพต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและสุขภาพจิตที่ดีคือ
แรงผลักดันพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ ยิ่งไปกว่านั้น
การสนับสนุนสุขภาพจิตคือหนทางที่สามารถเช่ือถือได้ใน
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (Liu, 2010) และ
สุขภาพจิตคือพื้นฐานของการบ่มเพาะคุณภาพชีวิตของ
นิสิตมหาวิทยาลัย (Nami et al., 2014)อีกทั้งยังพบว่า
นักศึกษาที่มีภาวะสุขภาพจิตที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีดีขึ้น (Bostani, Nadri, & Nasab, 2014) 

ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในกลุ่ม
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากเป็น
มหาวิทยาลัยสหสาขา (Comprehensive University) 
และมีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงเป็นอันดับต้นๆในเขต
ภาคเหนือตอนล่างรวมท้ังนิสิตส่วนต้องจากบ้านจาก
ผู้ปกครองมาอยู่หอพัก ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางด้านการเรียน การปรับตัว การคบเพื่อน การ
ด ารงชีวิตและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไป
จากเดิม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพจิต  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเมตตากรุณาต่อตนเองและสุขภาพจิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้การส่งเสริมนิสิตให้มีภาวะ
สุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อสนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพจิตที่ดีและประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)เพื่อศึกษาระดับความเมตตากรณุาต่อตนเองและ
ภาวะสุขภาพจิต 

2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรณุาต่อ
ตนเองและสุขภาพจิต  

3) เพื่อศึกษาความสามารถในการท านายของความ
เมตตากรณุาต่อตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2588มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 351 
คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) 
โดยแบ่งนิสิตตามกลุ่มวิชาตามประกาศของส านักงาน
อธิการบดี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ออกเป็นทั้งสิ้น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลกลุ่มวิชาละ 
117 คน จากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลโดยสุ่มแบบง่าย 
(simple random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ 

ด้วย เพศ และกลุ่มวิชาที่ก าลังศึกษา 
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินความเมตตากรุณาต่อตนเอง
จาก The Self-compassion Scale: SCS ของ Neff 
(2003a) ฉบับภาษาไทย พัฒนาโดย วัชราวลี บุญสร้างสม 
(2552) มีค่าความเท่ียงของมาตรวัดด้วยวิธีการหาความ
สอดคล้องภายใน (Internal consistency) โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) ของมาตรวัดฉบับทดลองทั้งหมด 26 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .836 โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบว่า
ข้อความในแต่ละข้อนั้นตรงตามระดับความรู้สึกของ
ตนเองมากเพียงใด ซ่ึงเป็นมาตรวัดประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีมาตรวัดจาก 1-5 ได้แก่ ไม่เคยตรงเลย 
จนถึงตรงแทบทุกครั้ง ซึ่งมาตรวัดได้แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
โดยมีด้านบวก 3 ด้าน และด้านลบ 3 ด้าน  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตในคนไทย 
(Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ) 
พัฒนาโดย สุชีรา , เธียรชัย และกนกรัตน์ (2542) 
ลักษณะแบบมาตรประเมินแบบเรียงล าดับ (ordinal 
rating scale) 5 มาตร จ านวนข้อค าถาม 70 ข้อ สร้าง
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่างคนปกติและกลุ่มผู้มีปัญหาทางจิตเวชอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้แบบประเมิน
มีความเที่ ยงความเที่ยงตรงของแบบแอลฟาของ
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.87 และในแต่ละกลุ่ม
อาการระหว่าง 0.82-0.94 จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
Somatization, Depression, Anxiety, Psychotic 
และ Social function แปลความหมายโดยใช้ค่า T-
score การได้คะแนน T-score สูงกว่า 65 หมายความถึง 
การปัญหาสุขภาพจิตในด้านนั้นๆ และคะแนน T-score 
เท่ากับหรือต่ ากว่า 65 หมายถึง ภาวะสุขภาพจิตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows วิเคราะห์
ข้อมูลทั่ ว ไปโดยใช้สถิติ เ ชิ งบรรยาย ( Descriptive 
statistics) แสดงข้อมูลแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน หาค่ าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรณุาตอ่ตนเองและภาวะ
สุขภาพจิต โดยวิธีการของ เพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) และความสามารถ
ในการพยากรณ์ของความเมตตากรุณาต่อตนเองที่มีผล
ต่อภาวะสุขภาพจิตโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 351 คน เป็นเพศหญิง 
218 คน (62.1%) และเป็นเพศชาย 133 คน (37.9%) 
ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health 
Sciences) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science 
and Technology) และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (Social Science) กลุ่มละ 117 คน
(33.3%) 

1.ระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองและภาวะ
สุขภาพจิต 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเมตตากรุณาต่อตนเอง
พบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเมตตากรุณาต่อตนเอง 
เท่ากับ 21.10 (SD   2.57) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเมตตากรุณาต่อตนเองในระดับปานกลาง 
(61.8%) รองลงมามีระดับความเมตตาต่อตนเองใน
ระดับสูง (37.6%) และส่วนน้อยท่ีมีระดับความเมตตาต่อ
ตนเองต่ า (0.6%) 

ในส่วนของการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพจิต พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้าน 
ด้านที่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีภาวะสุขภาพจิตอยู่ใน
เกณฑ์ปกติมากที่สุดคือ การปรับตัวทางสังคม (99.1%) 
รองลงมาคือด้านอาการโรคจิต (94.9%) ด้านอาการ
ซึมเศร้า (89.2%) ด้านอาการวิตกกังวล (78.3%) และ
ด้านอาการทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิต (76.9) 
ตามล าดับ 

2.ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเอง
และสุขภาพจิต จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรความ
เมตตากรุณาต่ อตนเองและตั วแปรสุขภาพจิต มี
ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 (r = 
-0.17 ถึง -0.41) การได้คะแนน T-Score สูงกว่า 65 ใน
แบบประเมินสุขภาพจิตถือว่ามีปัญหาสุขภาพจิต แต่การ
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ที่คะแนนความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงถือว่ามีระดับ
ความเมตตากรุณาต่อตนเองสูง 

ตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ตัวแปร
ความเมตตากรุณาต่อตนเอง และตัวแปรด้านอาการวิตก
กังวล (r = 0.41) ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด 
คือ ตัวแปรความเมตตากรุณาต่อตนเอง และตัวแปรด้าน
การปรับตัวทางสังคม (r = 0.17)  

3.ความสามารถในการท านายของความเมตตา
กรุณาต่อตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิต  

จากตารางที่ 2-6 พบว่าการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear regression) พบว่าความ
เมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion) สามารถ
พยากรณ์เชิงลบต่อปัญหาสุขภาพจิตรายด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้แก่ 

ด้านอาการทางกายเนื่องจากความผิดปกติทาง
จิต ร้อยละ 17.7 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ

พยากรณ์ เท่ากับ ±0.530สมการพยากรณ์คือ Y’ = 2.963 
– 0.095X 

ด้านอาการซึมเศร้าร้อยละ 30.1 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.439 
และสมการพยากรณ์ Y’ = 3.081 – 0.112X 

ด้านอาการวิตกกังวล ร้อยละ 24.8 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.400 
และสมการพยากรณ์ Y’ = 2.929 – 0.089X 

ด้านอาการโรคจิต ร้อยละ 14.7 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.412 
และสมการพยากรณ์ Y’ = 1.859 – 0.066X 

ด้านการปรับตัวทางสังคมร้อยละ 3.2 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.090 
และสมการพยากรณ์ Y’ = 1.143 – 0.006X 
 

ตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคะแนนความเมตตากรุณาต่อตนเองและคะแนนสุขภาพจิตรายด้านของ
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

 Somatization Depression Anxiety Psychotic Social function 
Self-Compassion -0.36** -0.40** -0.41** -0.26** -0.17** 
**p<0.01 
ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  โดยใช้ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็น
ตัวแปรพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิตด้านอาการทางกายเนื่องจากความผิดปกตทิางจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

Constant\Variable B SEb β t p-value 
Constant 
Self-Compassion 

2.963 
-0.095 

0.234 
0.011 

 
-0.420 

12.666 
-8.651 

.000 

.000 
SEest =   0.530 

R= .420 ; R2 = .177 ; F= 74.841 ; p-value = .000 

ตารางที่ 3การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  โดยใช้ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัว
แปรพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิตด้านอาการซึมเศร้าของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

Constant\Variable B SEb β t p-value 
Constant 
Self-Compassion 

3.081 
-0.112 

0.194 
0.009 

 
-0.548 

15.898 
-12.250 

.000 

.000 
SEest =   0.439 

R= .548 ; R2 = .301 ; F= 150.050 ; p-value = .000 
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ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  โดยใช้ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัว
แปรพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิตด้านอาการวิตกกังวลของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

Constant\Variable B SEb β t p-value 
Constant 
Self-Compassion 

2.929 
-0.089 

0.177 
0.008 

 
-0.498 

16.589 
-10.739 

.000 

.000 
SEest =   0.400 

R= .498 ; R2 = .248 ; F= 115.317 ; p-value = .000 

ตารางที่ 5การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  โดยใช้ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัว
แปรพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิตด้านอาการโรคจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

Constant\Variable B SEb β t p-value 
Constant 
Self-Compassion 

1.859 
-0.066 

0.182 
0.009 

 
-0.383 

10.206 
-7.746 

.000 

.000 
SEest =   0.412 

R= .383 ; R2 = .147 ; F= 60.000 ; p-value = .000 

ตารางที่ 6การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)  โดยใช้ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นตัว
แปรพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิตด้านการปรับตัวทางสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (n=351) 

Constant\Variable B SEb β t p-value 
Constant 
Self-Compassion 

1.143 
-0.006 

0.040 
0.002 

 
-0.178 

28.532 
-3.382 

.000 

.001 
SEest =   0.090 

R= .178 ; R2 = .032 ; F= 11.438 ; p-value = .001 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ

เมตตากรุณาต่อตนเองและภาวะสุขภาพจิตรายด้าน 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 
0.01 (r = -0.17 ถึง -0.41) กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีคะแนน
ความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงขึ้น โอกาสเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิตก็ลดลง นั้นคือคะแนนการมีปัญหา
สุขภาพจิตในแต่ละด้านลดลงนั้นเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Neff, K. D. (2003a) ที่กล่าวว่าความเมตตา
กรุณาต่อตนเองที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดรับ
ประสบการณ์ความทุกข์ของตนเอง มอบการดูแลเอาใจ
ใส่รวมถึงความเมตตาให้กับตนเอง เข้ าใจตนเอง 
ด ารงชีวิตด้วยทัศนคติที่ไม่ตัดสินความบกพร่องหรือความ
ล้มเหลวของตนเอง รวมทั้งสามารถตระหนักได้ว่า

ประสบการณ์ของตนนั้นคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่
มนุษย์ทั่วๆไปต้องพบเจอ และความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองน ามาซึ่งการยอมรับภาวะความทุกข์และความ
บกพร่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไขความเป็นมนุษย์ทุก
คน 

โดยที่ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, 
A. B., & Hancock, J. (2007) ได้ด าเนินการทดสอบ
ประสบก า รณ์ ต่ อ เ นื่ อ ง ขอ ง ลั กษณะอ า รมณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความเมตตากรุณาต่อตนเองในนักศึกษา
โดยใช้ แบบประเมิน SCS พบว่าความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองสูงมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ทางบวก เช่น ผ่อน
คลาย มีความสุข ภาคภูมิใจในตนเองในขณะที่ก าลังดู
ตนเองท าสิ่งที่น่าอับอายและมีความสัมพันธ์ทางลบ
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ความรู้สึกอับอาย หงุดหงิด เศร้า กังวลใจ และความ
เมตตากรุณาต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความรู้สึกทางลบ เช่น ความวิตกกังวล ความเศร้า และ
ความรู้สึกประหม่า รวมถึงพบความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับการจินตนาการถึง
ประสบการณ์ที่เลวร้าย เช่นเดียวกับ Neff, K. D., 
Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความเมตตากรุณาต่อตนเองต่อ
สุขภาพจิตทางด้านบวกและลักษณะของบุคลิกภาพใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบประเมิน SCS พบว่า
ความเมตตากรุณาตอ่ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติกับความสุข การมองโลกในแง่บวก 
อารมณ์เชิงบวก ความสามารถในการยอมรับความจริง 
และการมีสติรู้ตัว ในทางตรงข้ามพบว่ามีความสัมพันธ์
ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอารมณ์เชิงลบและ
แนวโน้มโรคประสาท นอกเหนือจากนี้พบว่าความเมตตา
กรุณาต่อตนเองสามารถท านายอย่างมีนัยส าคัญทางสติ
ถึงความแตกต่างในภาวะสุขภาพจิตด้านบวกมากกว่า
สาเหตุที่มาจากบุคลิกภาพ 

ผลการวิจัยพบว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับตัวแปรด้านสุขภาพจิตด้าน
อาการซึมเศร้ามากที่สุด และรองลงมาคือตัวแปรด้าน
อาการวิตกกังวล Neff, K. D. (2003b) ได้กล่าวว่าการที่
แต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์ของความเมตตากรุณานั้น 
พวกเขาต้องน ามุมมองของการเจริญสติมาใช้ พวกเขา
ต้องไม่หลีกเลี่ยงหรือเก็บกดความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดขึ้น 
เพราะการยอมรับเป็นสิ่งที่จ าเป็นอันดับแรกในการมอบ
ความเมตตากรุณาให้กับตนเอง นอกจากน้ี Neff, K. D., 
Kirkpatrick, K. L., & Rude, S. S. (2007) ได้เสนอว่า
ความเมตตากรุณาต่อตนเองช่วยลดการยึดติดกับอารมณ์
ทางด้านลบแต่สิ่งที่ส าคัญคือ ความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองไม่ได้ผลักอารมณ์ทางด้านลบออกไป เพราะปัญหา
ที่พบคือยิ่งพยายามก าจัดอารมณ์ในเชิงลบ สุดท้ายแล้ว
อารมณ์เชิงลบจะย้อนกลับมาที่เดิม มีการศึกษาที่แสดง
ให้เห็นว่ายิ่งมีความพยายามที่จะเก็บกดความคิดด้านลบ
มากเท่าไรจะท าให้ความคิดเหล่านั้นเกิดมากขึ้นและ
รุนแรงมากขึ้น  

โ ดยที่ ผ ล งานวิ จั ยนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาของ Akin, A. (2012) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและความคิด
อัตโนมัติเชิงลบ ในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยใช้แบบ
ประเมิน SCS พบว่าการตัดสินและต าหนิตนเอง และการ
จมอยู่กับอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านลบของความ
เมตตากรุณาต่อตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกความคิด
อัตโนมัติเชิงลบ ความเมตตากรุณาต่อตนเองจึงสามารถ
ป้ อ งกั นค ว ามวิ ต กกั ง วลและอากา รซึ ม เ ศ ร้ า ไ ด้ 
เช่นเดียวกับการการศึกษาของ Neff, K. D., Kirkpatrick, 
K. L., & Rude, S. S. (2007) ศึกษาเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของกับความเมตตากรุณาต่อตนเองต่อ
สุขภาพจิตในนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการศึกษาที่ 1 ใช้
แบบประเมิน SCS พบว่าความเมตตากรุณาสามารถช่วย
ป้องกันความวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญสิ่งที่ยากล าบากได้ 
มีความสัมพันธ์กับการลดลงของสามารถลดการ
วิพากษ์วิจารณ์ตนเอง (self-criticism) ความวิตกกังวล 
และอาการซึมเศร้า  

 ในขณะที่การศึกษาของRaes, F. (2011) ได้
ท าการศึกษาผลของความเมตตากรุณาต่อตนเองต่อการ
พัฒนาของอาการซึมเศร้าในกลุ่มคนปกติ คือกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาจิตวิทยาปี 1 โดยใช้ SCS (short-form) 
พบว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองสามารถพยากรณ์การ
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นที่เล็กน้อยของอาการซึมเศร้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งSoysa, C. K., &Wilcomb, C. 
J. (2013)ได้ท าการศึกษาการมีสติ ความเมตตากรุณาต่อ
ตนเอง การรับรู้ความสามารถตนเอง (self-efficacy) 
และเพศ ในฐานะตัวพยากรณ์ของอาการซึมเศร้า วิตก
กังวล ความเครียด และความผาสุก ในกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 204 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยใช้แบบประเมิน SCS (shot-form) (ในการศึกษาครั้ง
นี้ได้ศึกษามิติทางด้านลบของความเมตตากรุณาต่อ
ตนเอง ได้แก่ การตัดสินและต าหนิตนเอง การรู้สึกโดด
เดี่ยวและแปลกแยก และการจมอยู่กับอารมณ์ทาง) 
พบว่าการไม่ตัดสินหรือต าหนิตนเองสามารถพยากรณ์
แบบผกผันกับอาการซึมเศร้า ในขณะที่การรู้สึกโดดเดี่ยว
และแปลกแยก และการต าหนิและตัดสินตนเองสามารถ
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พยากรณ์อาการซึมเศร้าได้ ในขณะที่การรู้สึกโดดเดียว
และแปลกแยกสามารถพยากรณ์ความเครียดได้ การมีสติ
สามารถพยากรณ์แบบผกผันกับอาการวิตกกังวลและ
อาการซึมเศร้า  

ส าหรับในส่วนของความเมตตากรุณาต่อตนเอง
ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับกับตัวแปรสุขภาพจิตด้านการ
ปรับตัวทางสังคมนั้นอาจ Neff, K. D., &Vonk, R. 
(2009) ได้เสนอว่าการแก้ไขความขัดแย้งอาจต้องอาศัย
อิทธิพลของปัจจัยจิตวิทยาภายในในแต่ละบุคคล เช่น 
ระดับความเมตตาที่มีต่อตนเอง ความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองท าให้เกิดการยอมรับความต้องการส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่นๆซึ่งท าให้เกิดยังคงรักษาความเช่ือมโยงซึ่งกัน
และกันและหลีกเลี่ยงการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง และ 
Neff, K. D. (2003b) ได้กล่าวว่าบุคคลท่ีมีความเมตตา
กรุณาต่อตนเองมีแนวโน้มที่จะเติมเต็มความต้องการ
อิสรภาพ (autonomy) ความสามารถ และความสัมพันธ์ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Yarnell, L. 
M., & Neff, K. D. (2013) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในนักศึกษามหาวิทยาลัย โดย
ใช้แบบประเมิน SCS พบว่าการมีความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองในระดับที่ สู งมีสั มพันธ์กับการ เจรจาแบบ
ประนีประนอม ความเป็นเน้ือแท้ของตนเองสูง ความ
ผาสุกและความวุ่ นวายทางอารมณ์ต่ า  และพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองกับ
ความผาสุกท าให้น าไปสู่การตัดสินยุติความขัดแย้งอย่าง
ประนีประนอมที่มีกับพ่อและคนรักได้ ดังนั้นความเมตตา
กรุณาต่อตนเองจึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนาความสามารถเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความ
ต้องการของตนเองและของบุคคลอื่นในสัมพันธภาพนั้นๆ 

2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (simple linear regression) พบว่าความ
เมตตากรุณาต่อตนเองสามารถพยากรณ์ภาวะสุขภาพจิต
รายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้แก่ 
ด้านอาการทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิตร้อยละ 
17.7 ด้านอาการซึมเศร้าร้อยละ 30.1 ด้านอาการวิตก
กังวล ร้อยละ 24.8 ด้านอาการโรคจิตร้อยละ 14.7 ด้าน

การปรับตัวทางสังคมร้อยละ 3.2 แสดงให้เห็นว่า ความ
เมตตากรุณาต่อตนเองยิ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง 
ภาวะสุขภาพจิตก็จะปกติสุขตามไปด้วยเมื่อบุคคลมีความ
เมตตากรุณาต่อตนเองล้วนส่งผลหรือพยากรณ์ภาวะ
สุขภาพจิตได้ในหลายๆแง่มุม ได้แก่ การลดความวิตก
กังวล ภาวะซึมเศร้า การต าหนิตนเอง ความคิดอัตโนมัติ
เชิงลบ และความรู้สึกละอาย  การมีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่ดีขึ้น มีสติมากขึ้น เพิ่มการมองโลกในแง่บวก มี
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์  ตระหนักถึงศักยภาพของ
ตนเอง มีความเป็นเนื้อแท้ของตนเองสูง มีความพึงพอใจ
และความผาสุกในการใช้ชีวิต รู้จักให้อภัยบุคคลอื่น มี
ความวุ่นวายทางอารมณ์ต่ า มีอารมณ์เชิงบวก มีความ
ริเริ่มส่วนบุคคล สามารถยอมยอมรับความจริง ใช้
รูปแบบการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ล้วนสะท้อนภาวการณ์มีสุขภาพจิตดี ดังที่ องค์การ
อนามัยโลก (2014) ได้ให้ความหมายของสุขภาพจิตไว้ว่า 
คือสภาวะของความผาสุก โดยที่แต่ละบุคคลสามารถ
ตระหนักได้ถึงศักยภาพของตนเอง สามารถรับมือกับการ
เผชิญกับสถานการณ์ที่สร้างความเครียดในชีวิต สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนที่อาศัยอยู่ รวมทั้งปราศจากโรคภัยหรือความ
เจ็บป่วย 

 อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าความ
เมตตากรุณาต่อตนเองสามารถพยากรณ์ภาวะสุขภาพ
รายด้านได้ร้อยละ 3.2 ถึง 30.1แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัย
อื่นๆนอกจากความเมตตากรุณาต่อตนเองที่สามารถร่วม
ท านายภาวะสุขภาพจิตได้ด้ วย เ ช่น  การ เลี้ ย งดู 
บุคลิกภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา รูปแบบการใช้กลไกทาง
จิต การศึกษา สังคมวัฒนธรรม เป็นต้น 
 นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเพื่อให้แต่ละ
บุคคลได้เรียนรู้ถึงวิธีการมอบความเมตตากรุณาต่อ
ตนเอง ดังที่ Gilbert, P., & Procter, S. (2006) ได้
พัฒนาการฝึกปฏิบัติจิตใจเพื่อสร้างความเมตตากรุณา 
(compassionate mind training) ส าหรับผู้ที่มีความ
ละอายใจและต าหนิตนเองในระดับที่สูงซึ่งเป็นปัญหาที่
เรื้อรัง ท าให้การมอบความอบอุ่นและยอมรับตนเอง
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เป็นไปได้ยาก ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมการฝึกปฏิบัติ
เพื่อสร้างความเมตตากรุณาต่อตนเองมีประสิทธิภาพใน
การลดลงของอาการซึมเศร้า วิตกกังวล การต าหนิตนเอง 
ความละอายใจ ความรู้สึกด้อย และพฤติกรรมของการ
ยอมจ านนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในทางตรงข้าม
สามารถเพิ่มความสามารถของการบรรเทาตนเองและให้
ความส าคัญไปกับความรู้สกึอบอุ่นและความรู้สึกมั่นใจต่อ
ตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความเมตตากรุณาต่อตนเองจึงมีประโยชน์อย่างมาก
ส าหรับผู้ป่วยบางคนที่มีอาการเรื้อรังและรักษายาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ขาดความรู้สึกอบอุ่นหรือขาด
ความสามารถในการบรรเทาตนเองซ่ึงมาจากการได้รับ
บาดแผลทางจิตใจในอดีตและยังเป็นหนทางที่ง่ายกว่า
การไปปรับปรุงระบบการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว  
เช่นเดียวกับ Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., & 
Peters, M. (2014) ศึกษาประสิทธิภาพของการ
โปรแกรมการพัฒนาความเมตตากรุณาต่อตนเอง 3 
สัปดาห์ เพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความ
ผาสุกเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ยากล าบากในนักศึกษาหญิง 
พบว่าผลของโปรแกรมความเมตตากรุณาต่อตนเองได้
แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มความเมตตากรุณาต่อตนเอง 
การมีสติ การมองโลกในแง่บวก และการรับรู้ถึงศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โปรแกรมความ
เมตตากรุณาต่อตนเองระยะสั่นนี้มีประสิทธิภาพส าหรับ
การปรับปรุงความยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเผชิญสิ่งที่
ยากล าบากและความผาสุกของนักศึกษาได้  
 จากผลการศึกษาท าให้เห็นข้อมูลพื้นฐานที่ท า
ให้เกิดความเข้าใจความเมตตากรุณาต่อตนเองและ
สุขภาพจิตในนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางลบระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเอง
และปัญหาสุขภาพจิตในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรจะอยู่ในระดับปานกลาง-สูง และนิสิตส่วนใหญ่มี
สุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ก็ยังมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่มี
โอกาสเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญหาแนวทางป้องกันพัฒนาปัญหาสุขภาพจิต
ในเบื้องต้นสืบต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตสามารถด าเนินชีวิต

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและการพัฒนาด้าน
ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับนิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรได้ 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. แบบประเมินความเมตตากรุณาต่อตนเอง 
(self-compassion scale) เป็นแบบประเมินที่ต้องรายงาน
ตนเอง (self-report) จึงมีข้อจ ากัด เพราะหลายๆคนอาจไม่
สามารถตระหนักถึงประสบการณ์ที่สร้างอารมณ์ตนเองได้
อย่างเพียงพอ และในบางคนอาจจะเก็บกดหรือพยายาม
หลีกเลี่ยงอารมณ์ทางด้านลบโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าการเก็บ
กดนั้นเป็นส่วนการท างานของจิตใต้ส านึก (Neff, 2003a) 

2.แบบส ารวจสุขภาพจิตส าหรับคนไทย (TMHQ) 
ถือเป็นเพียงการคัดกรองปัญหาในเบื้องต้นว่าอาจมีโอกาส
เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าป่วยเป็น
โรคทางจิตเวชแต่อย่างใด รวมทั้งข้อค าถามเป็นการส ารวจ
สุขภาพจิตของผู้เข้าร่วมวิจัยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ช่วง
ระยะเวลาที่เข้าไปเก็บข้อมูลกับนิสิตจึงอาจส่งผลต่อการ
ส ารวจสุขภาพจิตได้ ซึ่งในการเข้าไปเก็บข้อมูลครั้งนี้พบว่า
นิสิตเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จ 2 สัปดาห์ ดังนั้นในช่วงนี้นิสิต
อาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆมาก 
เพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบกลางภาค 

3.ความเมตตากรุณาต่อตนเองเป็นปัจจัยด้าน
จิตวิทยา (psychology) ท าให้มีความสามารถพยากรณ์
ภาวะสุขภาพจิตได้บางส่วนเท่านั้น จึงควรมีการศึกษา
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตเพิ่มต่อในการศึกษา
ครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาความเมตตากรุณาในกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น นิสิตนักศึกษาในภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เพื่อเปรียบเทียบหรือ
ยืนยันผลการศึกษาหรือควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ 
เช่น วัยท างาน วัยกลางคน วัยสูงอายุ เป็นต้น 
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 2.ควรมีการศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเอง
กับตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานของจิตใจในกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช เช่น อาการโรคจิต (psychotic) อาการ
เจ็บป่วยทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิต อาการ
กลัวสังคม เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตสืบต่อไป 
 3.ควรศึกษาความเมตตากรุณาต่อตนเองกับตัว
แปรอื่นๆ เช่น การปรับตัว รูปแบบการจัดการกับปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิในตนเอง เป็นต้น 
เพราะในบริบทของประเทศพบว่ายังมีข้อจ ากัดใน
การศึกษาเหล่านี้อยู่และยังไม่มีการศึกษาท่ีแพร่หลายนัก 
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การส ารวจคุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิตเก่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Quality of Life of Middle Life Members in Kasetsart University  
Alumni Association under The King’s Patronage: A Cross Sectional Survey 

 

นายธีระ  เพ็ชรภา(TeeraPhetchphar)* สุดสบาย จุลกทัพพะ(SudsabuyChulakadabba)**  
กมลเนตร วรรณเสวก(KamonnetWannasewok)*** 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจคุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกวัยกลางคนของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในสังกัดสมาคมฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จ านวน 250คน ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตในด้านการปรับตัวทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
อยู่ในระดับดี แต่คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านความนึกคิด และด้านอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง  และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม ได้แก่ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว รายได้ กิจกรรมยามว่าง อายุสมาชิก 
และกิจกรรมที่เข้าร่วม 

ABSTRACT 
 This study aimed to survey the quality of life of middle life in Kasetsart University Alumni 
Association under the King's Patronage (K.U.A.). The purpose is to study about quality of life and 
relation betweenthe factors related and quality of life. The samples middle-life members of 
K.U.A.whom participation of clubs affiliated to the association. At least once a year, one study found 
that the number of 250 people. Overall quality of life, self-Esteem, economic and social function 
domain at good level and physical, cognitive and affective domain at average level. And factors 
related to quality of life, including overall appearance, marital status, family income, hobby, member 
duration and various activities attendance 

 
 
 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต วัยกลางคน 
Key Words :Quality of life  Middle life 
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บทน า 
 จากการที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงของส่วนหนึ่งส่วนใดย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยกลางคนมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการท างาน และครอบครัวดังนั้นวัยกลางคนจึงเป็น
วัยที่มีความส าคัญมาก ถ้าวัยนี้มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิ ตที่ ดี  ย่ อมจะส่ งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคล 
ครอบครัว และสังคมโดยรวมเป็นไปในทางที่ดี และยัง
ส่งผลให้เข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุขอีกด้วยวัย
กลางคนในที่นี้หมายถึงวัยที่บุคคลมีอายุ40 -60 ปี เป็น
วัยท่ีแสวงหาความหมายของชีวิต และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุ มักเป็นช่วงที่ประสบความส าเร็จในด้านชีวิต
และการงาน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้องมีภาระ
รับผิดชอบมากขึ้นจากการดูแลลูกวัยรุ่นและพ่อแม่ผู้ชรา
ซึ่งล้วนแต่เป็นภาวะที่ต้องเผชิญสภาพปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิต แต่ส าหรับบางคนเป็นช่วงที่รู้สึกล้มเหลว
และเบื่องานจึงท าให้มีการเปลี่ยนงานได้ นอกจากนี้จาก
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา วัยนี้จึงรู้จักการคิดหลาย
แง่มุ ม  และมีความรอบคอบเพิ่มขึ้นรวมถึ งมี การ
เปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวต่างๆช้า
ลงการหมดประจ าเดอืนในเพศหญิง เป็นต้น ท้ังยังต้องอยู่
ในสภาพของสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในด้านของวัฒนธรรมรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต และสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอาจก่อให้เกิดความ
ยากล าบากในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้
เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจในการด าเนินชีวิต และ
ปัญหาเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่
อยู่ ในสังคม(SriruanKaewkangwan, 2553 ; 
SuchatSomprayoon, 2 5 3 3; 
WipawanChaoumPensuksan, 2 5 5 5 ; 
ChaweewanSattayatham, 2541  ; 
PattarapolMahaKhan, 2554) 
 คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งช้ีได้ถึง
ความสุข และจากงานวิจัยหลายๆเร่ืองพบว่าความสุข
เป็ นปั จจั ยที่ มี ค วามสั มพันธ์ ทา งบวกกับทัศนคติ 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ประสิทธิภาพในการท างาน 

การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
ความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นปัจจัยป้องกันการเกิด
ปัญหาด้านสุขภาพจิต จะเห็นได้ว่าความสุขหรือคุณภาพ
ชีวิตนั้นจึงมีความส าคัญอย่างมาก และที่ผ่านมาได้มี
งานวิจัยที่ศึกษารูปแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข 
พบว่ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุขนั้นจะส่งผลให้เกิด
ความสุขหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการเป็นสมาชิก
ชมรมต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมชมรมในชุมชนของ
ตนเองเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสุขหรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Lyubomirsky&Lepper,1999 ; 
Lyubomirsky, King &Diener, 2005a. ; Lyubomirsky, 
Sheldon &Schkade, 2005b. ; Tkach&L yubomirsky, 
2006; Henricksen&  Stephens, 2012;Somporn 
Pothinam, 2550) สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ชุมนุมรูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยชมรมต่างๆในสังกัด 
รวมถึงมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากเป็นผู้ที่อยู่ใน
วัยกลางคนและวัยสูงอายุ มีการสนับสนุนให้สมาชิกมีการ
ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ งปี 
(Kasetsart University Alumni Association under 
The King’s Patronage, 2557)  
 ดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะท าการศึกษาในแง่มุมของคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคนใน

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิต
เก่ ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและเพื่อให้

การศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบตลอดจนได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกวัยกลางคนของสมาคม
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์นพระบรมราชูปถัมภ ์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในสังกัดสมาคมฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยท าการเข้าเก็บข้อมูลในงาน นนทรี
สโมสร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าในทุกวันศุกร์ต้นเดือน มีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ี 250 คน โดยค านวณจาก
สูตรของ Yamane (1967) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 2ส่วน 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่ ให้ผู้ ร่ วมวิจัยตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (self – report) โดยมีทั้งใน
ส่วนที่เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) และ
แบบสอบถามปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินคุณภาพชีวิตแบบ
รูปภาพส าหรับคนไทย (Pictorial Thai Quality of Life: 
PTQL) ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ แบ่งเป็น 
6 องค์ประกอบ คือ ด้านร่างกาย ด้านความนึกคิด ด้าน
อารมณ์ ด้านการปรับตัวทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีลักษณะเป็นแบบ 
self – rating scale  

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows วิเคราะห์
ข้ อมู ลทั่ ว ไป โดยใ ช้สถิติ เ ชิ งบรรยาย ( descriptive 
statistics) แสดงข้อมูลแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
รายด้านของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยใช้
สถิติไคสแควร์ 
 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการส ารวจคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ของสมาชิกวัยกลางคนในสมาคมนิสิต
เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง
ในการเก็บข้อมูลนั่นผู้วิจัยเป็นได้มีการให้ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยเป็นเป็นผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
แบบประเมินคุณภาพชีวิตแบบรูปภาพส าหรับคนไทย 
(Pictorial Thai Quality of Life: PTQL) ด้วยตนเอง ใน
การนี้ได้มีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 250 คน และเข้า
เก็บข้อมูลในงาน “นนทรีสโมสร” ที่มีการจัดเป็นประจ า
ในทุกวันศุกร์ต้นเดือน ทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่เมื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์พบว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนจนสามารถน ามาใช้
วิเคราะห์ได้จริง 202 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.8 ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดได้ และเมื่อน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ จะ
ได้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่  1 ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าการวิจัยนี้มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 202 คน 
เกือบทั้งหมดมีการท ากิจกรรมในเวลาว่าง (ร้อยละ 99) 
และมีชมรมสังกัด (ร้อยละ 94.1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 70.3) สมรสแล้ว (ร้อยละ 67.3) เป็นครอบครัว
เดี่ยว (ร้อยละ 74.8) เป็นสมาชิกของชมรมใดชมรมหนึ่ง
มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 72.8) และมีรูปแบบของกิจกรรม
ที่เข้าร่วมมากกว่าหนึ่งรูปแบบ (ร้อยละ 69.8) มากกว่า
ครึ่งมีอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 60.4) และไม่มีโรค
ประจ าตัว (ร้อยละ 59.9) ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมี
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 ครั้งต่อปี 
(ร้อยละ 50.5) และเกือบหนึ่งในสามมีรายได้มากกว่า
55,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 32.7) 
 ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง โดย
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive method) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวม และ
คุณภาพชีวิตในด้านการปรับตัวทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับดี 
(Mean = 49.78, 8.73, 4.54, 12.03 ; S.D. = 11.93, 
2.86, 1.73, 3.37;ร้อยละ 55.45, 53.47, 49.01, 78.22 
ตามล าดับ) แต่คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านความนึกคิด 
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และด้านอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 9.48, 
4.98,10.02 ; S.D. = 3.00, 2.22, 3.60 ; ร้อยละ 56.44, 
68.32, 49.01 ตามล าดับ) 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้าน
พบว่า  สมาชิกฯที่มีเพศ การสังกัดชมรม และความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันน้ัน ไม่ท าให้คุณภาพชีวิต
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  สมาชิกฯที่มีหรือไม่มีโรคประจ าตัวนั้นจะมีคุณภาพ
ชีวิตในด้านความนึกคิด อารมณ์ และ ความภาคภูมิใจใน
ตนเองแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันจะ
พบว่ามีคุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตในด้านการ
ปรับตัวทางสังคมและด้านเศรษฐกิจแตกต่างกัน ลักษณะ
ครอบครัวที่ต่างกันจะมีผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมต่างกัน 
อาชีพท่ีแตกต่างกัน พบว่ามีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและ
ด้านความนึกคิดแตกต่างกัน ในส่วนของรายได้พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิต
ในด้านความนึกคิดและด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 
การมีหรือไม่มีกิจกรรมยามว่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต
โดยรวม และคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านความนึก
คิด และด้านอารมณ์แตกต่างกัน อายุสมาชิกที่แตกต่าง
กันส่งผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตในด้าน
ร่างกาย ด้านการปรับตัวทางสังคม และด้านความ
ภาคภูมิใจในตนเองแตกต่างกัน และรูปแบบกิจกรรมที่
เข้าร่วมแตกต่างกันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตโดยรวม และ
คุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านการ
ปรับตัวทางสังคมแตกต่างกัน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 
 
 ตารางที่ 1สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกวัยกลางคน

ในสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 คุณภาพชีวิตโดยรวม  จะเห็นได้ว่า สมาชิกวัย

กลางคนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดีซึ่ง
มีผลแตกต่างไปจากงานวิจัยของ วรรษา โชติธนานันท์ 
(2553) และSaenkhamnuengTrilerklith (2013) ที่
พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของวัยกลางคนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งน่าจะเป็นมาจากการที่คุณภาพชีวิตนั้น
เป็นการรับรู้ของบุคคลแต่ละคนในเรื่องขอความสามารถ
ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ตามบริบท
สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สุชีรา ภัทรยุตวรรตน์ , 
2548) ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต่างกันจะมีการรับรู้ที่ต่างกัน นอกจากนี้จาก
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเกือบทั้งหมด มีกิจกรรมท า
ในยามว่าง มีการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างถี่  และมี
กิจกรรมที่เข้าร่วมหลายรูปแบบ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีผลดังต่อไปนี้
 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ซึ่งพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง นั้นขัดแย้งกับงานวิจัยของ Saenk hamnueng 
Trilerklith (2013) ที่พบว่ามีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายอยู่
ในระดับดี ซึ่งอาจเป็นผลมาจากช่วงวัยกลางคนเป็นช่วง
วัยที่เริ่มมีความเสื่อมถอยในเกือบทุกระบบของร่างกาย
เช่น  ระบบเผาผลาญ จึงมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการ
สะสมไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น ระบบสัมผัส ได้แก่ 
ความสามารถในการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป บางคนจะมี
อาการหูตึงเนื่องจากความเสื่อมของเซลล์ เป็นต้น (ศรีเรือน 
แก้วกังวาล, 2553 ; ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2541)
 คุณภาพชีวิตด้านความนึกคิด อยู่ในระดับปาน
กลาง น่าจะเป็นผลมาจากการที่วัยกลางคนนั้นมักมี
ความคิดเป็นเหตุผล รู้จักคิดแบบประสานข้อขัดแย้งและ
ความแตกต่าง จะสามารถรับรู้สิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งต่าง ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2553 ) แต่ใน
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ขณะเดียวกันก็ต้องมีการรับผิดชอบในมิติที่หลากหลาย
มากขึ้น จึงอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในด้านนี้ 

 คุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของSaenkhamnuengTrilerklith 
(2013) ที่พบว่ามีคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์อยู่ในระดับดี 
น่าจะเป็นผลมาจากในวัยกลางคนนั้นมักพบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์  รู้สึกหงุดหงิด โกรธง่าย 
ฉุนเฉียว คิดเล็กคิดน้อย  อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมน(ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2541; สุชา จันทน์
เอม, 2536) ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่
การงานส่วนมากอยู่ในระดับผู้บริหารจึงต้องเผชิญอยู่กับ
ความเครียดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในวัยกลางคนนี้ก็เป็น
วัยท่ีมีภาระต้องรับผิดชอบท่ีมากขึ้นอีกด้วย 

 คุณภาพชีวิตด้านการปรับตัวทางสังคม อยู่ใน
ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saenk hamnueng 
Trilerklith (2013) ที่พบว่ามีคุณภาพชีวิตด้านการ
ปรับตัวทางสังคมอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน วัยกลางคนอยู่ในขั้น
พัฒนาการขั้นที่ 7 (generativity vs. stagnation) 
นอกจากนี้น่าจะยังเป็นผลจากการที่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้เกือบทั้งหมดมีกิจกรรมยามว่าง และมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี ซึ่ง
น่าจะเป็นไปตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนมากมี
รายได้มากกว่า 55,000 บาทต่อเดือน ประกอบกับการที่
สมาชิกส่วนใหญ่ที่มาร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมมักจะ
เป็นกลุ่มที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยข้อมูลในส่วนนี้
ได้มาจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมขณะเก็บข้อมูลงานวิจัย 

 คุณภาพชีวิตด้านความรู้สึกภาคภมูิใจในตนเอง 
อยู่ในระดับดเีนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
ค่อนข้างได้รับความยอมรับนับถือทางสังคมทั้งในด้าน
หน้าท่ีการงาน และกลุ่มเพื่อน 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน 
พบว่า 
 เพศ การสังกัดชมรม และ ความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับคุณภาพชีวิตทั้ง

คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้าน สอดคล้องกับกับที่ริ
เรืองรอง  รัตนวิไลสกุล (2554) ได้ท าการศึกษาQuality  
of  Life  and  Factors  Affecting Life Satisfaction 
of Working  Age Thai People  in  Bangkok พบว่า
เพศเป็นปัจจัยที่ ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิต จาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้เรื่องร่างกาย 
ความนึกคิด อารมณ์ การปรับตัวทางสังคม เศรษฐกิจ 
และความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปัจจัยเพศ อันน่าจะเป็นผลมาจากการที่ในปัจจุบันชาย
และหญิงมีความเสมอภาคกัน และอยู่ภายใต้ข้อปฏิบัติ
และกฏเกณฑ์เดียวกัน และการสังกัดชมรม กับความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
แสดงให้เห็นว่าการที่สมาชิกวัยกลางคนที่มีการสังกัด
ชมรมและมีความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน 
ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่แตกต่าง
กัน 
 โรคประจ าตัว มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
ในด้านอารมณ์ด้านความนึกคิดและด้านความภาคภูมิใจ
ในตนเอง แสดงว่าการที่สมาชิกวัยกลางคนมีหรือไม่มีโรค
ประจ าตัวจะมีการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องไปกับที่ Anna Wikman (2011) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง Quality of life and Affective 
Well-Being in Middle Aged and older People 
with Chronic Medical Illness : A Cross sectional 
Population Based Study พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีโรค
ต่างๆจะมีคุณภาพชีวิตต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่มีโรค  
 สถานภาพสมรส มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม และรายด้านในด้านการปรับตัวทางสังคม 
และ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องไปกับที่ Marks 
and Fleming (1999) ได้กล่าวไว้ว่าสถานภาพสมรส 
(marriage) มีนัยส าคัญทางสถิติในการเพิ่มระดับของ
คุณภาพชีวิต (well-being) และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงการศึกษาจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่องปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพชีวิตในผู้หญิง
วัยกลางคนชาวกรีซที่จัดท าโดยPanayotaGiannouli 
(2012) ซึ่งพบว่าสตรีที่แต่งงานแล้ว มีการออกก าลังกาย
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ประจ า และมีสถานะทางการเงินที่น่าพอใจจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่า เช่นเดียวกัน 
 ลักษณะครอบครั ว  มี ความ เกี่ ย วข้องกับ
คุณภาพชีวิตโดยรวม แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีลักษณะ
ครอบครัวที่ต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
โดยรวมแตกต่างกัน 
 อาชีพ มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตราย
ด้านในด้านร่างกาย และด้านความนึกคิด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าอาชีพที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องไปกับที่ ริเรืองรอง  รัตนวิไล
สกุล (2554) ได้ท าการศึกษาQuality  of  Life  and  
Factors  Affecting Life Satisfactionof Working  
Age Thai People  in  Bangkokพบว่าอาชีพเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิต 
 รายได้ มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในด้าน
ความนึกคิด ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง และคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แตกต่างกันจะมี
การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน และสอดคล้อง
ไปกับที่  ริ เ รืองรอง  รัตนวิ ไลสกุล  (2554)  ซึ่ ง ได้
ท าการศึกษาเรื่องQuality of Life and Factors 
Affecting Life SatisfactionofWorking Age Thai 
People in Bangkok พบว่ารายได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตแต่ไพศาล หน่ายมี 
(2548) พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ก าลังพล 
 กิจกรรมยามว่าง มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายด้านในด้านร่างกาย 
ด้านความนึกคิด และด้านอารมณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
สมาชิกวัยกลางคนที่มีและไม่มีกิจกรรมยามว่างนั้นมีการ
รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยสมาชิกที่มี
กิจกรรมยามว่างจะมีระดับของการรับรู้คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องไปกับที่ Dimitrios I. Maditinos 
(2014) ได้ศึกษาการจัดสรรเวลาว่างและความสัมพันธ์กับ
การรับรู้คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต แล้ว
พบว่าการใช้เวลาว่างอาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ส าหรับการรับรู้คุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องไปกับงานวิจัยของ KirsiMansikkakamäki 

(2014) ที่ท าการส ารวจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
ออกก าลังกายและการหมดประจ าเดือนกับคุณภาพชีวิต 
พบว่าผู้หญิงวัยกลางคนที่มีการใช้เวลาว่างออกก าลังกาย
รายงานว่ามีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีกว่า 
 อายุสมาชิก พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตรายดา้นในด้านการปรับตวั
ทางสังคมด้านร่างกาย และด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมาชิกวัยกลางคนที่มีอายุสมาชิก
แตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน 
โดยสมาชิกวัยกลางคนที่มีอายุสมาชิกมากกว่า 10 ปี จะ
มีระดับของการรับรู้คุณภาพชีวิตดีกว่า 
 รูปแบบกิจกรรมที่เข้าร่วม มีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตรายด้านในด้าน
ร่างกาย ด้านการปรับตัวทางสังคม และด้านอารมณ์ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า สมาชิกวัยกลางคนที่มีรูปแบบกิจกรรมที่
เข้าร่วมแตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกัน โดยสมาชิกวัยกลางคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าหนึ่งรูปแบบจะมีระดับของการรับรู้คุณภาพชีวิต
ดีกว่า 
ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไม่สามารถที่
จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมและราย
ด้านที่ท่ีดีนั้นเกิดจากการที่มีปัจจัยอย่างไร ทราบเพียงว่า
ปัจจัยใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตบ้าง 
 2. จากการวิจัยนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบ
ทั้งหมดนั้นมีกิจกรรมยามว่าง และมีชมรมสังกัด ซึ่งท าให้
ทั้งสองปัจจัยไม่สามารถที่จะน ามาอธิบายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า สมาชิกวัยกลางคนของ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์มีระดับคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านความ
นึกคิด และด้านคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ อยู่ในระดับ
ปานกลางซึ่งน่าจะเป็นสิ่งต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม 
และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่าปัจจัยที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีเพียงการมีกิจกรรมยามว่าง 
และรูปแบบกิจกรรมที่เข้าร่วม แต่ในส่วนของกิจกรรม
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ยามว่างพบว่าสมาชิกเกือบทั้งหมดมีกิจกรรมยามว่างท า 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าหากสนับสนุนให้สมาชิกฯเข้า
ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายจะมีแนวโน้มว่าสมาชิกฯ
สามารถท่ีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านความนึก
คิด และด้านคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรที่จะมีการเก็บ
ข้อมูลเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มที่เข้าร่วม
กิจกรรม และกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมี
การศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสมาชิกกลุ่มอื่น ๆ และคน
วัยกลางคนโดยทั่ว ๆ ไป เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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วัฒนธรรมสร้างสรรค์ :ภมิูปัญญาการเพ้นท์ผ้าฝ้ายจากสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรม 
หน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพ 

Creative Culture:  Innovative Paintings of the Cotton Protective Masks  
Using the Sap of Thai Herbs 

ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว (TheerakanPokaew) 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเพน้ท์หน้ากากอนามยัจากสีธรรมชาตโิดยใช้น้้า

ยางของพืชธรรมชาตเิป็นตัวประสานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปญัญาท้องถิ่นการเพ้นท์สมุนไพรสู่งานสร้างสรรค์หน้ากากสมุนไพร  ของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ์ ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษา เลือกแบบเจาะจง
จ้านวน 48 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการ 12 ค้าถาม  หลังผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ผลการวจิัยพบว่า
พืชที่ใช้เป็นตัวประสานที่ดีท่ีสดุคือน้้ายางกล้วยนกัศึกษามีแนวคิดที่จะน้าผลงานไปพัฒนาต่อยอด  ประกอบอาชีพเสรมิ  และ
ท้าเป็นงานอดิเรก  เพราะจากการปฏิบัติงานแล้วมีความสุข  สนุกสนาน   ได้แนวทางที่จะนา้ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในเรื่อง
นวัตกรรมการใช้สมุนไพรไทยย้อม และเพ้นท์หน้ากากอนามัยประเภทผ้า  

ABSTRACT 
This study employed the qualitative research.  The objectives of the study were: to study the 

innovation of painting the protective masks made of cotton using the sap of the plants as a paint 
coordinator, and to propose guidelines in order to develop the local wisdom of using the natural sap 
in painting to the local people in their community. The sample subjects consisted of 48 students at 
Rajamangala University of Technology Isan. The research instruments were an in-depth interview and 
experimental workshops. The results revealed that the sap from banana plants was found to be the 
best coordinator for painting cotton masks.  The guidelines to develop the local wisdom were that the 
students would continue with this work as their hobbies and for supplementary income.   

 
ค าส าคัญ : ภูมิปญัญาการเพ้นท์ผา้ฝ้ายหน้ากากอนามัยสมุนไพร 
Key Words :local wisdom, cotton painting, herbs protective masks 
อาจารย์ประจ ากลุ่มสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

679

บทน า 
ปัญหาภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่ประชากร

มนุษย์ เพิ่ มมากขึ้นทุกวัน  มนุษย์จึ งมีการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองเป็นส้าคัญ  ตามสัดส่วนประชากรที่
เพิ่มขึ้น  มีการใช้พลังงานท่ีสิ้นเปลืองมากขึ้น  รวมถึงเกิด
การเผาท้าลายทรัพยากรป่าไม้  เพื่อการท้าไร่  ท้าสวน
ขนาดใหญ่  ท้าให้เกิดหมอกควันพิษ  ที่น้ามาสู่ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ได้สูด
ควันไฟ  ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  น้ามาสู่การ
ท้าลายสุขภาพ  และชีวิตในท่ีสุด 

ปัจจุบันปัญหาร้อนแรงที่ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของกลุ่มประเทศในอาเซียน จนในปี 2558  ต้องมีการ
หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาปรึกษาหารือกันอย่างเร่งด่วน  คือ
เรื่องควันไฟป่าในอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในประเทศแล้ว ยังท้าให้เสียรายได้
จากการท่องเท่ียววันละหลายสิบล้านบาทแล้วปัญหา
หมอกควันไฟป่าในอินโดนีเซีย เป็นปัญหาที่มามีนาน 
ปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออินโดนีเซีย และต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
ประเทศไทยเอง ที่ค่ามลพิษในอากาศไม่ปลอดภัยหากสูด
ดมควันไฟเข้าสู่ร่างกาย  ทั้งนี้  การจะควบคุม แก้ไข
ปัญหาคงเป็นไปได้ยาก เพราะสาเหตุเกิดจากการเผา
ท้าลายป่าขนาดใหญ่ ในพื้นที่กว้าง แต่วิธีการที่ดีที่สุดใน
เบื้องต้น คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ ให้ดูแล รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง เพื่อให้
ได้รับควันไฟเข้าสู่ร่างกายให้น้อยท่ีสดุ ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ที่
ช่วยเหลือได้ดีที่สุด เห็นจะเป็นเพียงการสวมใส่หน้ากาก
อนามัย เพื่อกรองควันพิษ และฝุ่นละออง ให้เข้าสู่
ร่างกายตนเองน้อยที่สุด (ไทยทีวีสี ช่อง3, 2558โทรทัศน์
“ครอบครัวข่าว 3”) 
            ปัจจัยส้ าคัญของปัญหาสิ่ งแวดล้อมเรื่ อง
สิ่งแวดล้อมจากไฟป่า  อาจเป็นสาเหตุ ท่ีจะน้ามาสู่
ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ  โดยเฉพาะผู้ที่ป่วย
เป็นโรคหอบหืด  ภูมิแพ้  หรืออ่ืนๆ ผู้วิจัยเช่ือว่าแต่ละคน
มีภูมิต้านทานท่ีต่างกันซึ่งหากร่างกายได้รับสิ่งกระตุ้น ใน
ปริมาณมากน้อยต่างกัน  แต่การได้รับสารกระตุ้น ด้วย

การปฏิบัติตนติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อระบบทางเดินหายใจ และ
กลไกการควบคุมต่างๆภายในร่างกายได้ ซึ่ งปัจจัย
บางอย่างที่เป็นปัญหา  เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขปัญหาที่ต้นตอได้  วิธีการที่ดีที่สุด คือ การป้องกัน  
ดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว  ให้ถูกต้อง  ถูกวิธี  
เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาควันไฟ  หรือผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  สามารถป้องกันต้นเองในเบื้องต้นอีกทั้ง
มีสุขอนามัยที่ดีและยั่งยืนต่อไป 

จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยเห็นว่าการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพ้นท์หน้ากาก
อนามัยโดยใช้สีธรรมชาติจากสมุนไพรไทยให้กับนักศึกษา  
จึงน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจ  ผู้ที่ก้าลัง
ศึกษาเรียนรู้  ซึ่งจัดเป็นสมาชิกส้าคัญทางสังคมที่จะได้
เผยแพร่  ขยาย  ถ่ายทอด  ความรู้ดีๆ ที่ได้รับจากการ
ทดลองฝึกปฏิบัติเพ้นท์หน้ากากอนามัยด้วยสุมนไพร  ฝึก
การสวมใส่หน้ากากอนามัย  อีกทั้งได้ตระหนักถึงภัย
อันตรายใกล้ตัว  นักศึกษาได้เล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพร
ไทย  สีสันจากธรรมชาติ  ที่มีส่วนช่วยในการป้องกัน  
ต้านทานเช้ือโรค  และช่วยให้ผ่อนคลายเวลาสูดดม  

 การใช้สมุนไพรในการบ้าบัด  ป้องกัน  รักษา
โรคของไทย  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน  การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สืบทอด  ปรับ
ประยุกต์  วิธีการใช้  ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และ
ยุคสมัย  จึงจัดเป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่จะสามารถ
ช่วยเหลือปัญหาสังคมได้อีกทางหนึ่ง  สอดคล้องกับ
ความคิดที่ว่าหากสมาชิกของชาติหรือสังคมในยุคสมัย
นั้นๆ  มีความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจยิ่งส่งผลต่อ
ความรัก ความสามัคคี  ในทางตรงกันข้ามถ้าสมาชิก
ละเลยไม่ธ้ารงรักษาประเพณีอันดีงามไว้  สังคมย่อมจะ
เกิดปัญหาในด้านต่างๆ  ตามมา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั้งเดิม  จึงเปรียบเสมือกระจกเงาของสังคมที่จะสะท้อน
และถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลใน
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
อันดีงามที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมา  จึงจัดได้ว่าเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีส่วน  ช่วยท้าให้สังคมเกิดการ
พัฒนา และเกิดความสงบสุข  (สุรีย์  เงตฉูนุ้ย,2549) 
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การศึกษาของไทยในปัจจุบัน  ให้ความส้าคัญ
ส้าหรับการสร้างนวัตกรรมต้นแบบด้านการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา  โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้  อันเป็นการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้  
ผ่านการปฏิบัติ   บู รณาการ  ด้ านวิชาการภายใต้
ศิลปวัฒนธรรม  ความเป็นไทย  การเรียนรู้ถึงศีลธรรม
จรรยา เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นแบบอย่าง และให้
สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์  นอกจากนี้การ
จัดการเรียนการสอนจะต้องให้ครบทั้ง 5 ด้าน คือ   1)
ด้านกระบวนการคิด  การเรียนรู้  เฉลียวฉลาดใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (IQ)  2)พัฒนาให้รู้จักตนเอง   มีสติอยู่เสมอ  มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ (MQ)  3) พัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหา และเผชิญสถานการณ์  ที่หลากหลาย  ให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ภายใต้สภาวะที่กดดัน (AQ)  4)พัฒนาให้ผู้เรียน
ให้มีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยี  เลือกใช้ได้
เหมาะสมกับความต้องการ (TQ)  5) ส้าคัญที่สุด คือ การ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นไทยเข้าไปใน
ทุกขั้นตอนจนติดเป็นนิสัย (MQ)  (พารณ อิศรเสนา  ณ 
อยุธยา และจีระ  หงส์ลดารมภ์, 2553 : 194-195)   

ผู้วิจัยจึงอยากน้าเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจยั
ที่เป็นประโยชน์  ส้าหรับแนวทางการป้องกันปัญหาที่
ส่งผลต่อสุขภาพ   เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การส่งเสริม
อาชีพ และแนวทางการพัฒนาแนวคิดด้วยการน้าภูมิ
ปัญญาไทยมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหน้ากากอนามัย
ประเภทผ้าย้อมสมุนไพรไทย ซึ่งผู้วิจัยได้มีการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องจากการเพ้นท์จนกระทั่งมาสู่กระบวนการย้อม
หน้ากากอนามัยด้วยสีธรรมชาติ เพราะห่วงใยสุขภาพ
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการเพ้นท์หน้ากากอนามัยจากสี
ธรรมชาติ โดยใ ช้น้้ ายางของพืชธรรมชาติ เป็นตั ว
ประสาน  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

2.  เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการเพ้นท์สมุนไพรหน้ากากอนามัยของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สู่นวัตกรรมหน้ากาก
อนามัยสมุนไพร 
 
วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา คุณค่ามนุษย์ : ศิลป์
และศาสตร์ในการด้าเนินชีวิต 
กลุ่มตัวอย่าง  เลือกแบบเจาะจงจ้านวน48 คน   
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือที่ใช้ การทดลองฝึกปฏิบัติ 
สังเกต  และแบบสัมภาษณ์หลังการฝึกปฏิบัติ 

1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ 
หน้ากากอนามัยจากสีธรรมชาติโดยใช้น้้ายางจากพืชเป็น
ตัวประสานสีลงสู่หน้ากากอนามัย ประเภทผ้า 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant  
Observation)  และสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
(Non-Participant Observation) 

2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
(Participant Observation)  นักวิจัยคอยสังเกตการณ์   
เวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ  สังเกตการแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษาในตอนเพ้นท์สีธรรมชาติ  จากนั้นจะมีการ
แนะน้าในขณะที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ  ตามปัญหาที่
นักศึกษาสงสัย 

2.2 สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- 
Participant Observation)นักวิจัยคอยสังเกตการณ์  
เก็บภาพ  และให้จดบันทึกข้อมูลอยู่ห่างๆ  ในขณะที่
นักศึกษาได้เริ่มท้าการฝึกปฏิบัติการและมีการด้าเนิน
กิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของตนเอง 

3.  แบบสัมภาษณ์หลังฝึกปฏิบัติการ เป็น 
แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างจ้านวน 12 ค้าถามหลังการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการ 
   3.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธีประกอบ
กัน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและสมบูรณ์  ด้วย
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดย
ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ท้าการศึกษาจะเก็บ
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รวบรวมข้อมูล  จ้าแนกตามข้อมูลที่ต้องการศึกษาและ
จากแหล่งข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยวิธีการเก็บข้อมูล  
คือได้ แก่การ เก็บข้อมูลที่ ต้ องการศึกษาและจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยวิธีการเก็บข้อมูล  คือ
ได้แก่การเก็บข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary 
Research)  และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field  Research)  
ในห้องเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary  Research)  ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทตุิยภูมิ  การศึกษาข้อมูลทางเอกสารจะ
กระท้าก่อนที่จะกระท้าการเก็บข้อมูลพื้นฐานจากการ
ทดลองเพ้นท์สีธรรมชาติลงสู่ผ้าฝ้ายก่อนที่ทดลองเพ้นท์
ลงบนหน้ากากอนามัยประเภทผ้า  จากนั้นจึงน้าชุดฝึกที่
ส้าเร็จแล้วถ่ายทอดสู่นักศึกษาภายในห้องเรียน  โดยเน้น
การฝึกปฏิบัติการระหว่างปฏิบัติการได้ท้าการศึกษา
ค้นคว้างานเอกสาร  และงานวิจัยต่างๆ เพิ่มเติม  ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการย้อมผ้าดว้ยสีธรรมชาติ  และ
การใช้น้้ายางจากพืชธรรมชาติเป็นตัวประสานสีธรรมชาติ  
จากนั้นจึงน้าความรู้ที่ได้  มาวางแผนจัดการเรียนรู้  และ
ท้ากิจกรรมวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในระหว่างเรียน รายวิชา
คุณค่ามนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการด้าเนินชีวิต  มีการ
บันทึกกิจกรรม  ผลการฝึกปฏิบัติ มีผลต่อการประเมินผล
การศึกษาระหว่างเรียน  เก็บรวบรวมข้อมูลจากการฝึก
ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา  ตามกิจกรรมที่มอบหมาย
ใหก้ับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ท้างานเป็นกลุ่ม  รู้จักแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างกัน  เก็บรายละเอียดในการลงมื อ
ปฏิบัติ งาน  เก็บภาพที่ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการ    
จากนั้นน้ามาจดบันทึก  พร้อมกับถ่ายรูปภาพผลงาน
นักศึกษาไว้  เพื่อกันความผิดพลาดในการส่งงานซ้้าและ
กันการลอกเลียนผลงานซึ่งกันและกัน 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลได้จากการที่มอบหมายงานกิจกรรม
ในการฝึกปฏิบัติเพ้นท์สีธรรมชาติมอร์แดนด้วยน้้ายาง
จากพืชธรรมชาติ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างได้ท้าการปฏิบัติงาน  เก็บรวบรวมผลงานส่ง
อาจารย์  ฝึกทดสอบใช้จริง  และจากการสังเกต  การ
สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในห้องเรียนระหว่าง

อาจารย์กับนักศึกษา   แล้วจดบันทึกไว้ในลักษณะ
บรรยายเพื่อน้ามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพของการศึกษาผล
การเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่ม
ของนักศึกษา  ท้าให้ทราบแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการย้อมสีธรรมชาติด้วยการเพ้นท์หน้ากาก
อนามัยมอร์แดนด้วยน้้ายางจากพืชธรรมชาติ  โดยการมี
ส่วนร่วมกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  จากนั้น
ได้สรุปตีความใช้เทคนิคด้าเนินการตรวจสอบแบบสาม
เส้า (Methodological Triangulation)  และน้าเสนอ
ข้อมูล   โดยการพรรณนาวิ เคราะห์  ( Descriptive 
Analysis)  เพื่ออธิบายถึงผลการเรียนรู้กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติการงานสร้างสรรค์หน้ากากอนามัยจากสีธรรมชาติ
โดยใช้น้้ายางพืชธรรมชาติ เป็นตัวประสาน  ทราบ
แนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่งานสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม จากนั้นน้ามาท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และ
น้าเสนอข้อมูลด้วยการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis)  พร้อมรูปภาพประกอบ
ตอนท้ายเล่ม 
 
ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์ ของนักศึกษาที่ เลือกเจาะจงจ้านวน 48 
คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนรู้
ในครั้งนี้ เนื่องจาก 

1  การศึกษางานสร้างสรรค์การเพ้นท์หน้ากาก
อนามัยจากสีธรรมชาติโดยใช้น้้ายางของพืชธรรมชาติเป็น
ตัวประสาน  ได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ท้าให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ซึ่งต้องใช้เทคนิควิธี
พิเศษโดยการน้าน้้ายางจากพืชมาเป็นตัวประสานในการ
เพ้นท์สีธรรมชาติ และการใช้สมาธิในการท้างาน  ท้าให้
นักศึกษาเกิดสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีการทดลองผสมสีในรูปแบบต่างๆ  
เกิดความคิดสร้างสรรค์  สามารถปรับประยุกต์น้าสี
ธรรมชาติ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  โดยเฉพาะใน
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เรื่องของสุขภาพ  เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จ พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความสุข  สนุกสนาน ในการท้างาน  ซึ่งในกิจกรรม
หลังจากมีการทดลองใช้น้้ายางกล้วย และยางมะละกอ
เป็นตัวประสานสี พบว่าน้้ายากล้วยให้การประสานสีได้
ดีกว่าน้้ายางมะละกอ เพราะขณะปฏิบัติการน้้ายาง
มะละกอจะมีการจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ ท้าใหน้้้าสีไม่ลื่น
ไหล  เกิดปัญหา  ไม่สะดวกในการเพ้นท์ 

2  ทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการเพ้นสมุนไพรสู่ งานสร้างสรรค์หน้ากาก
สมุนไพร  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  แนว
ทางการพัฒนาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักศึกษามีแนวคิดที่จะ
น้าไปประกอบอาชีพเสริม  และท้าเป็นงานอดิเรก มี
แ น ว ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ น้ า ค ว า ม รู้ นี้ ไ ป ถ่ า ย ท อ ด แ ก่
ครอบครัว  เพื่อน และชุมชน  
ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรไทย เพื่อ
เป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงสารเคมี และ
น้าสมุนไพรในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ ปรับประยุกต์สู่
การดูแลสุขภาพด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยเพ้นท์
สมุนไพรและหน้ากากอนามัยย้อมสมุนไพร ช่วยให้ลด
รายจ่ายจากซื้อหน้ากากอนามัยที่มีจ้าหน่ายในท้องตลาด  
สามสร้างรายได้ในการสร้างอาชีพจากการพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาการเพ้นท์สมุนไพรสู่นวัตกรรมหน้ากากอนามัย
นาโนเทคโนโลยี  ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากสมุนไพร
ไทย ช่วยป้องกัน  บ้าบัด  และรักษาโรคได้ต่อไป 

3  การพัฒนากระบวนการเพ้นผ้าฝ้ายจาก
สมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพเมื่อ
การวิจัยชุดแรกส้าเร็จโดยการที่ผู้วิจัยได้ทดลองให้
นักศึกษาน้าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีขาวมาลองเพ้นท์
ลายด้วยสมุนไพรไทยแล้ว  จึงมีการคิดพัฒนาต่อในชุดที่
สอง  โดยการทดลองให้นักศึกษาลองเพ้นที่ผ้าฝ้ายด้วย
สมุนไพรแบบเป็นผืนสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะให้สามารถน้าผ้าที่
เพ้นท์แล้วไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยต่อไป สุดท้าย
ผู้วิจัยจึงทดลองน้าหน้ากากอนามัยสีขาว  มาย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ  ก่อนที่จะน้ามาเพ้นท์ เป็นการทดลองย้อนวิธี

ปฏิบัติเสมือนท้าจริง เนื่องจากขาดเครื่องมือในการตัด
เย็บ แต่คิดว่าการจ้าลองนี้น่าจะทดแทนได้  หากใน
อนาคตมีชุมชนใดที่สนใจ  เรื่องการย้อมผ้าฝ้ายจาก
สมุนไพรก็สามารถที่จะปรับประยุกต์พัฒนาตัดเย็บเป็น
หน้ากากอนามัยสมุนไพรไทยเป็นอาชีพได้  ซึ่งถือว่าเป็น
การต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม  ยิ่งหากมีการพัฒนา
ผสมผสาน  ส่งเสริมการย้อมสมุนไพรด้วยเทคนิคนาโน
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  คงจะมีนวัตกรรมดีๆ ด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้นอีกหลายช้ินงานสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชุมชน  ลดการใช้สารเคมีด้วย
สมุนไพรไทย  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีก
ทางหนึ่ง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. ผลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการ 

ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ท้าให้นักศึกษา
มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เกิดความคิด
สร้างสรรค์  มีสมาธิ และสุนทรียภาพในการท้างาน  
สามารถเรียนรู้เทคนิคพิเศษ และมีแนวคิดที่จะน้าไปต่อ
ยอดในอนาคตสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ เชิง
สร้างสรรค์  นักศึกษาเกิด จินตนาการในการสร้าง
ลวดลายที่เป็นรูปแบบของตนเอง อีกทั้งมีการทดลองเอา
พืชให้สีจากสมุนไพรที่หลากหลาย ผสมสีในรูปแบบต่างๆ  
ท้าให้ผลงานมีสีที่แปลกใหม่ สามารถปรับประยุกต์น้าสี
ธรรมชาติ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  โดยเฉพาะใน
เรื่องของสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 3 V1) Value 
Added จะมุ่งเน้นในเรื่องสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่
ทรัพยากร2) Value Creation การสร้างคุณค่าและมลูคา่
ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  3) Value Diversity 
การสร้างคุณค่าและมูลค่าด้วยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   

ส้าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่เพียงแต่จะมุ่ง
สู่สร้างมูลค่าเพียงอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันต้องยังคง
ด้ารงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของ
วัฒนธรรมให้คงอยู่ อย่ างสร้ างสรรค์ภายใต้ ความ
หลากหลายของทรัพยากรที่มี  ไม่ว่ าจะเป็นความ
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หลากหลายของชาติพันธุ์ ความหลากหลายของชีวภาพ 
(ธีรกานต์  โพธ์ิแก้ว,2557 : 264-265) 

เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม  ซึ่งในกิจกรรม
หลังจากมีการทดลองใช้น้้ายางกล้วย และยางมะละกอ
เป็นตัวประสานสี พบว่าน้้ายากล้วยให้การประสานสีได้
ดีกว่าน้้ายางมะละกอ เพราะขณะปฏิบัติการน้้ายาง
มะละกอจะมีการจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆ ท้าให้ไม่สะดวก
ในการเพ้นท์ซึ่งสอดคล้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ใน
การน้าน้้ายางกล้วยมาเพ้นท์ผ้า  เนื่องจากผู้วิจัยพบว่าใน
ชีวิตประจ้าวันกล้วยเป็นพืชมหัศจรรย์ มีประโยชน์มาก  
หลาย อีกทั้งใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน  ผู้วิจัยยังสังเกตเห็น
อีกว่าเมื่อน้าเอากล้วยมาใช้ประโยชน์โดยไม่ระมัดระวัง
ยางกล้วยถ้าติดบนเสื้อผ้าแล้ว จะซักไม่ออกเป็นคราบสี
น้้าตาลติดแน่น ซึ่งคุณสมบัติของยางกล้วยนี้ น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ส้าหรับงานเพ้นท์สีธรรมชาติ
ได้(โรงเรียนล้าพูน,2555:เว็ปไซต์)  

ทราบแนวทางการพัฒนาต่อยอดภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นการเพ้นสมุนไพรสู่งานสร้างสรรค์หน้ากาก
สมุนไพร นักศึกษามีแนวคิดที่จะน้าไปประกอบอาชีพ
เสริม ท้าเป็นงานอดิเรก  และมีแนวคิดที่จะน้าความรู้นี้
ไปถ่ายทอดแก่ครอบครัว  เพื่อน และชุมชนส่งเสริมให้
บุคคลทั่ วไปหันมาใส่ ใจในเรื่ องสุขภาพ  หันมา ใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงสารเคมี และน้าสมุนไพรในท้องถิ่น
มาสร้างประโยชน์ ปรับประยุกต์สู่การดูแลสุขภาพด้วย
การผลิตหน้ากากอนามัยเพ้นท์สมุนไพร ผลส้าเร็จที่
เกิดขึ้น  เพราะผู้วิจัยได้วางแผนจัดท้ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์ในที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ สอดคล้อง
ตามทฤษฎี Constructionist โดยการมุ่งสรา้งองค์ความรู้ 
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นขั้นตอนส้าคัญ 4 
ขั้นตอน คือ1) Explore คือ การส้ารวจตรวจสอบ การ
เรียนรู้ต้องมีการตรวจสอบให้ดีว่า “สิ่งที่จะเรียนรู้นั้น” มี
แง่มุมใดท่ีน่าจะให้นกัศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 

2) Experiment คือ การทดลองดูว่าจะมี
แนวทางใดบ้างที่จะท้าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ โดยที่ผู้วิจัย
ต้องมีการลองผิดลองถูกก่อน  จนกระทั่งพบแนวทางที่ดี

ที่สุดแล้วจึงค่อยน้ามาถ่ายทอด และให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นโครงงานนี้อาจารย์จึงมีการทดลอง 
ทดสอบ ก่อนที่จะให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ  3) Learning by 
Doing คือ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  เพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์เรียนรู้  และได้ดูดซึมเอา
ความรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ   นักศึกษาได้รู้จักปรับตัว  
เรียนรู้อุปสรรค และปัญหาใหม่ๆ มีการผสมกลมกลืน
ความรู้ เก่า  และความรู้ ใหม่  จนเกิดเป็นความคิด
สร้างสรรค์ แนวทางเดียวกัน และ 4. Doing by 
Learning คือ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดเวลา  
การความสัมพันธ์กับสิ่ งที่กระท้าอยู่   ขณะปฏิบัติ
นักศึกษาจะได้ผ่านการเรียนรู้   รู้จักปัญหา และผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
เมื่อฝึกบ่อยๆ จะท้าให้เกิดความช้านาญ เรียกว่า “พลัง
แห่งการเรียนรู้ Power Learning” ก่อให้เกิดคุณสมบัติที่
ผู้วิจัยต้องการ นั่นคือ การคิดเป็น ท้าเป็น และแก้ไข
ปัญหาเป็น สมดังวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

สุดท้ายผู้วิจัย จะต้องมี  ค้าถามปลายเปิด 
“Open-ended Questions” หลังจากผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อท้าเป็นข้อสรุป และดูผลสุดท้ายว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ (สุทัศน์ เอกา,2558 : 27-29) 

หน้ากากอนามัยประเภทผ้าย้อมสมุนไพร ช่วย
ให้ลดรายจ่ายจากซื้อหน้ากากอนามัยที่มีจ้าหน่ายใน
ท้องตลาด เพราะหน้ากากอนามัยประเภทผ้านี้สามารถ
น้าไปซัก แล้วเอากลับมาใช้ซ้้าได้ ต่างกับหน้ากากอนามัย
ประเภทใยสังเคราะห์ สามสร้างรายได้ในการสร้างอาชีพ
จากการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอเพียงต้องเริ่มจากตนเองก่อน แล้วขยายเข้าสู่สังคม 
และชุมชน  หัวใจของความพอเพียงจะต้องมีความ
พอประมาณในการใช้จ่าย ปัญหาที่พบคือการซื้ อ
หน้ากากอนามัยจ้านวนไม่มาก อาจจะไม่ต้องใช้เงิน
จ้านวนมาก  แต่หากในอนาคตเกิดวิกฤติเรื่องควันพิษที่
รุนแรง ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน หรือโรคติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจ โรควัณโรคระบาดรุนแรง  ซึ่ง
ไม่สามารถคาดการวิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้  หากเกิดขึ้นแต่
ละคนจะต้องเสียเงินในการซื้อหน้ากากอนามัยอย่าง
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ต่อเนื่อง แต่ถ้ามีการเรียนรู้ที่จะท้าหน้ากากอนามัยใช้เอง 
น้าสมุนไพรมาปรับประยุกต์ในการป้องกันโรค  ต้านทาน
โรค จากคุณสมบัติเรื่องภูมิปัญญาของสมุนไพรไทยใน
การรักษาโรค ก็จะท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการ
ประหยัดตามมา เพราะปัจจุบันเริ่มมีการน้าสมุนไพรไทย 
เช่น เปลือกมังคุดไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม ท้าให้หน้ากาก
อนามัยมีราคาที่แพงขึ้น  หลักแห่งความมีเหตุผล  หากใน
อนาคตชุมชนสามารถน้าสมุนไพรมาพัฒนาหน้ากาก
อนามัยผ้าฝ้าย ก็จะท้าให้ชุมชนได้ใช้ของดี ราคาไม่แพง
มากนัก สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลานาน  
และสุดท้ายหน้ากากอนามัยจากผ้าฝ้ายที่ย้อมและเพ้นท์
สมุนไพรไทยเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชนที่จะเป็นตัว
ช่วยในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันในการต้านทานวิกฤติควัน
ไฟ  ต้านทานโรคระบบทางเดินหายใจ และยังช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับตนเอง สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน  
สามารถด้าเนินตนอย่างพอเพียง  ชีวิตด้ารงอยู่ได้อย่าง
สมดุล โดยการเรียนรู้  และส่งเสริมให้บุคคล รวมถึง
ชุมชนได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการป้องกันตนเอง 
(ธีรกานต์  โพธ์ิแก้ว,2557 : 122-124) 

1. การพัฒนากระบวนการเพ้นผ้าฝ้ายจาก 

สมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพเมื่อ
การวิจัยชุดแรกส้าเร็จโดยการที่ผู้วิจัยได้ทดลองให้
นักศึกษาน้าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีขาวมาลองเพ้นท์
ลายด้วยสมุนไพรไทยแล้ว  จึงมีการคิดพัฒนาต่อในชุดที่
สอง  โดยการทดลองให้นักศึกษาลองเพ้นที่ผ้าฝ้ายด้วย
สมุนไพรแบบเป็นผืนสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะให้สามารถน้าไป
ตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยต่อไป  

สุดท้ายผู้วิจัยจึงทดลองน้าหน้ากากอนามัยสี
ขาว  มาย้อมด้วยสีธรรมชาติ  ก่อนที่จะน้ามาเพ้นท์ เป็น
การทดลองย้อนวิธีปฏิบัติเสมือนท้าจริง เนื่องจากขาด
เครื่องมือในการตัดเย็บ แต่คิดว่าการจ้าลองนี้น่าจะ
ทดแทนได้  หากในอนาคตมีชุมชนใดที่สนใจ  เรื่องการ
ย้อมผ้าฝ้ายจากสมุนไพรก็สามารถที่จะปรับประยุกต์
พัฒนาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยสมุนไพรไทย  ซึ่งถือว่า
เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม  ยิ่งหากมีการ
พัฒนาส่งเสริมการย้อมสมุนไพรด้วยเทคนิคนาโน

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะท้าให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมดีๆ
ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของพิชย์ศุภผล และพงศ์พล  เอกบุตร  
ซึ่ ง ได้ท้าการวิจัยสารสกัดจากเปลือกมังคุดยับยั้ ง
แบคทีเรีย ท่ีมาของการวิจัยจากการที่ในประเทศไทยยังมี
การระบาดของเช้ือวัณโรคหลงเหลืออยู่ในบางพื้นที่ และ
ทางทีมวิจัยจึงได้ศึกษาสารส้าคัญจากสมุนไพรไทยที่มีอยู่
ในธรรมชาติ  ทั้งจาก ใบบัวบก สาบเสือ ขมิ้น และ 
เปลือกมังคุด  การวิจัยพบว่า ในเปลือกมังคุดจะมี
สารประกอบ “แซนโทน” ซึ่งมีฤทธิ์ทางตัวยาในการฆ่า
เ ช้ือวัณโรค ต้ านการอัก เสบของแผล การรักษา
เซลล์มะเร็ง จากคุณประโยชน์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
การวิจัย  ส้าหรับขั้นตอนการวิจัย เริ่มแรกน้าส่วนเปลือก
มาสกัดสารด้วยวิธี “ใช้ตัวท้าลายพิเศษ” ซึ่ง สามารถดึง
สารส้าคัญได้มากกว่าปกติ โดยเปลือก 1 กก.หลังใช้เวลา
สกัด 2 วัน จะได้สาร ประกอบแซนโทนประมาณ 40 
กรัม จากนั้นน้าสารสกัดที่ได้มาใส่ในวัสดุปิดแผล แล้ว
ทดสอบกลไกในการรักษาแผลเบริน (Burns)   จากไฟ
ไหม้ในสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าช่วย ท้าให้
แผลหายเร็วขึ้น  จากน้ันจึงวิจัยต่อยอดมาสู่การท้าเส้นใย
นาโนไฟเบอร์ (การกรอง) ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆ มี
พื้นที่สัมผัสสูงมาก เพราะจะท้าให้เซลล์สามารถเตบิโตบน
วัสดุนี้ได้ดีกว่าฟิล์มปกติ (ไฮโดรเจลลผ์ิวเรียบ) แล้วพัฒนา
มาเป็นแผ่นกรองทั่วไป และหน้ากากอนามัยเจิร์มการ์ด 
(Germ-Guard) ที่นอกจากความสามารถในการกรองเช้ือ
โรค (BFE) โดยห้องปฏิบัติการ NELSON LAB ใน
สหรัฐอเมริการับรองว่าสามารถกรองเช้ือโรคได้ถึง 97.8 
เปอร์เซ็นต์ (พิชย์ศุภผล และพงศ์พล  เอกบุตร,2555 :
เว็ปไซต์)  

ทั้งนี้การน้าสมุนไพรไทยมาใช้ในการบ้าบัด 
รักษาโรค  ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีลดการ
ใช้สารเคมี  ด้วยสมุนไพรไทย อีกทั้งยังเป็นช่องทางใน
การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้อีกด้วย 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

685

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1.ควรมีการน้าผลการวิจัยขยายผลไปสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ ชุมชน  ประชาชนจะได้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยในเชิงสุขภาพ และยังสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นงานอาชีพได้ 
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการน้าสมุนไพรที่มีสี  มี
กลิ่นหอม ผ่อนคลายน้ามาย้อมผ้าฝ้าย เพ้นท์ โดยใช้
เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเข้าช่วยในเรื่องของการรักษา
ความคงทนของสี และกลิ่น  เมื่อเสร็จแล้วน้ามาตัดเย็บ
เป็นหน้ากากอนามัยสมุนไพรพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
เชิงนวัตกรรม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ง า น วิ จั ย นี้ เ ป็ น ทุ น ส่ ว น ตั ว ข อ งนั ก วิ จั ย  
ขอขอบคุณคณาจารย์  นักศึกษาทุกคน  รวมถึงคณะ
บุคคลต่างๆโดยเฉพาะครอบครัวที่มีส่วนร่วมในผลักดัน  
ส่งเสริม  คอยให้ก้าลังใจผู้วิจัยในการท้างานวิจัยด้วยดี
ตลอดมา ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ที่เอื้ออ้านวยความสะดวกใน
การเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้  จนกระทั่งส่งผลใหง้านวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ส่งเสริมให้มี
การน้าผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มา
เผยแพร่ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่าง
สูง  ส้าหรับการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในการ
น้าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
The Relationship between Defense Styles and Mental Health in Early Adulthood 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบการใช้กลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิต ในบุคคลทั่วไป

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 20-44 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลไกทางจิตกลุ่ม Image 
distorting และ Affect regulating มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตทุกด้าน และกลไกทางจิตกลุ่ม Adaptive 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะสุขภาพจิตด้าน Anxiety และ Social function ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ใช้กลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิตพบว่า ผู้ที่มีปัญหาภาวะสุขภาพจิตทุกด้าน มีการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Image 
distorting มากกว่าและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน Somatization Depression และ Psychotic มีการใช้กลไกทางจิต
กลุ่ม Affect regulating มากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตในขณะที่ผู้ที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิต ไม่พบความ
แตกต่างของการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Adaptive 

 

ABSTRACT 
The objectives of this survey study were to examine the relationship, as well as,to compare 

between the defense styles and mental health among people in their early adulthood. Participants were 
400 people aged 20-44 who were residing in Bangkok. Two out of three major defense styles, Image 
distorting and Affect regulating, were positively correlated with all domains of mental health, whereas, 
Adaptive defense style was negatively correlated with anxiety and social function. Participants with 
mental health problems in all domains tended to use more Image distorting defense style while those 
with mental health problems in somatization, depression, and psychotic used more Affect regulating 
defense style than those without any mental health problems. Finally, no difference were found among 
participants with and without mental health problems regarding the use of Adaptive defense style. 

 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : กลไกทางจติ สุขภาพจิตผู้ใหญ่ตอนต้น 
Key Words:Defense mechanisms, Mental health, Early adulthood 
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บทน า 
เมื่อบุคคลเกิดมาย่อมต้องเจออุปสรรคต่างๆไม่

ว่าจะเล็กหรือใหญ่ผ่ านเข้ ามาในชีวิต เสมอ ขณะ
เผชิญหน้ากับปัญหานั้นบุคคลจะเกิดความไม่สมดุลทาง
จิตใจ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความวิตกกังวล เมื่อถึงจุดนี้
บุคคลจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพื่อลดความวิตกกังวลลง 
และปรับสภาพจิตใจให้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเช่นเดิม 
กระบวนการการปรับสมดุลทางจิตใจนี้แตกต่างกันไปใน
แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  แ ล ะ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ใ น จิ ต ไ ร้ ส า นึ ก 
(Unconscious) และจิตรู้ส านึก (Conscious) หาก
บุคคลแก้ปัญหาส าเร็จความกังวลใจก็จะหายไป ท าให้
จิตใจกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับปัญหาต่อๆไป แต่หากบุคคลแก้ไขปัญหานั้นไม่ส าเร็จ 
จะเกิดเป็นความขัดแย้งภายในใจ (Conflict) ก่อให้เกิด
อารมณ์ทางลบต่างๆ การที่บุคคลไม่สามารถปรับสภาพ
จิตใจให้เข้าสู่ภาวะสมดุลได้นั้น อาจน าไปสู่การเกิดเป็น
พยาธิสภาพทางจิตต่อไป (มาโนช และปราโมทย์, 2548) 
สิ่งส าคัญที่มีบทบาทในการช่วยบุคคลปรับสภาพจิตใจให้
สมดุลที่พัฒนาติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในจิตใต้ส านึก นั้นคือ กลไกทางจิต (Defense 
mechanisms) 

กลไกทางจิตจะช่วยในการพยายามปรับตัว 
เป็นการประนีประนอมการแสดงออกของแรงผลักดัน ซึ่ง
เกิดขึ้นภายในจิตไร้ส านึก โดยบุคคลจะไม่รู้ตัว พบว่า
ผู้ป่วยจะใช้กลไกทางจิตในการรายงานผลการรักษา และ
การจัดการปัญหาของตน เพื่อลดความวิตกกังวลต่อความ
ขัดแย้งที่กระทบจิตใจ (Huprich, 2009) นอกจากนี้
บุคคลยังใช้กลไกทางจิตเพื่อรักษาคุณค่าในตนเอง และ
เพื่อให้เกิดความสบายใจ การปรับตัวโดยใช้กลไกทางจิต
นี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง หากบุคคลใช้
กลไกทางจิตเดิมซ้ าๆโดยไม่ยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อม 
หรือไม่เหมาะสมกับวัยบ่อยๆ มักจะท าให้เกิดปัญหา
พยาธิสภาพทางจิต หรือบุคลิกภาพผิดปกติตามมา 
(สมภพ, 2556)  

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นสิ่งส าคัญที่
หลายๆประเทศได้หันมาสนใจ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อประเทศชาติ มีการคาดการณ์ว่า

ประชากรทั่วโลกถึง 1 ใน 4 มีปัญหาสุขภาพจิตในช่วงหนึ่ง
ช่วงใดของชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีการพยายามพัฒนาในหลายๆด้าน ท าให้
บุคคลต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หาก
บุคคลปรับตัวไม่เหมาะสม แก้ไขปัญหาไม่ได้ การเผชิญ
กับปัญหาในระยะยาวนั้น ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่อไปได้ ซึ่งกลไกทางจิต เป็น
หนึ่งในกระบวนการที่บุคคลใช้ในการปรับตัวเมื่อเผชิญ
ปัญหา 

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรือวัยท างาน (อายุ 20 – 
44  ปี )  ถื อ ว่ า เ ป็ น วั ยที่ มี วุฒิ ภ า วะอย่ า ง สมบู รณ์ 
(Feldman, 2009) นอกจากนั้นวัยนี้ยังมีบทบาทส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นที่พึ่งให้แก่
คนในครอบครัว การให้ความส าคัญในการช่วยเหลือ
บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล
โดยตรง และอาจกระทบต่อเนื่องถึงบุคคลอ่ืน รวมไปถึง
สังคมเช่นกันกล่าวโดยสรุปคือ กลไกทางจิตเป็นการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของบุคคลในการแสดงออกต่อ
ปัญหาต่างๆ ภายในจิตใจ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผล
ต่อสุขภาพจิต  

ดังนั้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทาง
จิตกับสุขภาพจิตของบุคคล จะท าให้เข้าใจความเป็นมา
เป็นไปของจิตใจต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตในด้านต่างๆ 
รวมไปถึงการน าความรู้ไปปรับใช้ส าหรับบุคคลทั่วไป ให้
เกิดการตระหนักรู้ในวิธีการจัดการปัญหาทั้งของตนเอง
และบุคคลรอบข้าง เป็นแนวทางส่งเสริม ป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิต และสามารถด าเนินชีวิตรว่มกันได้อย่าง
ปกติสุขต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการใช้กลไกทางจิต
และภาวะสุขภาพจิตของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้กลไกทางจิตของบุคคล
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
Research) เพื่อหาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบ
ระหว่างรูปแบบการใช้กลไกทางจิต และภาวะสุขภาพจิต
ใ น ก ลุ่ ม บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป วั ย ผู้ ใ ห ญ่ ต อ น ต้ น  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  การวิจัยนี้ ได้ รับการรับรองจาก
คณ ะ กร ร มก า ร จ ริ ย ธ ร ร มก า ร วิ จั ย ใน ค น  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทั่วไปวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 20 - 
44 ปีจ านวน 400 คนโดยสุ่มเขตกรุงเทพฯอย่างง่าย 
(Simple random sampling)ตามนโยบายพัฒนาเมืองที่
เป็นเขตเศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน ย่านการค้าบริการ เป็น
ที่ตั้ งของอาคารส านักงานและที่ อยู่อาศัยหนาแน่น 
ประกอบด้วย4 เขต ได้แก่ จตุจักร สาทร บางนา และ
ราษฎร์บูรณะ(ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2556)เก็บกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยเก็บข้อมูลเขต
ละ 100 คนผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่พบ
ในช่วงเก็บข้อมูล สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้และ
ยินยอมตอบแบบประเมินด้วยความสมัครใจ 
เคร่ืองมือที่ใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 ส่วนที่ 2แบบประเมินการใช้กลไกทางจิต (The 
Defense Style Questionnaire 60: DSQ 60) ฉบับ
ภาษาไทย พัฒนาโดย พิชญา(2556) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 9 ระดับ จ านวน 60 ข้อ 
ประเมินกลไกทางจิตออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Image 
distorting, Affect regulating และ Adaptive 
 ส่วนที่ 3 แบบประเมินภาวะสุขภาพทางจิตในคน
ไทย (Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ)
พัฒนาโดย สุชีรา และคณะ (2542) เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 70 ข้อ 
ประเมินภาวะสุขภาพจิต 5 ด้านได้แก่ Somatization, 
Depression, Anxiety, Psychotic และ Social function
แต่อย่างไรก็ตามแบบประเมินนี้เป็นเพียงการคัดกรอง
ปัญหาเบื้องต้นว่าอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม SPSSFor Windows วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้
สิถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) แสดงข้อมูลแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคะแนนรูปแบบการใช้กลไก
ทางจิตทั้ง 3 กลุ่ม และคะแนนภาวะสุขภาพจิต 5 ด้านโดย
วิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และเปรียบเทียบรูปแบบการใช้
กลไกทางจิตของบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต โดยใช้ t-test 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 400 คน เป็นเพศชาย 
147 คน (36.8%) และเพศหญิง 253 คน (63.2%) โดย
พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (76.8%) เกินครึ่งของ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 
(67.8%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน (40.8%) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด (41.5%) 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยพบว่า รูปแบบการใช้
กลไกทางจิตในกลุ่ม Adaptive มีค่าสูงสุด (Mean = 
5.84, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ Affect regulating 
(Mean = 4.74, S.D. = 0.87) และต่ าที่สุดคือกลุ่ม 
Image distorting (Mean = 4.37, S.D. = 1.04) และ
เมื่อพิจารณาคะแนนภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติทุก
ด้าน แต่ด้านที่มีคะแนนปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด คือ 
ด้าน Somatization(32.5%) รองลงมาคือด้าน 
Anxiety(23.0%) ด้าน Depression (13.0%) ด้าน 
Psychotic (9.0%) และด้าน Social function(1.0%) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคะแนนรูปแบบกลไกทางจิตและคะแนนภาวะสุขภาพจิต  
(n = 400)  

Mental Health 
Defense styles 

Somatization Depression Anxiety Psychotic Social 
function 

Image distorting 0.37** 0.47** 0.39** 0.41** 0.26** 
Affect regulating 0.18** 0.28** 0.15** 0.28** 0.12** 
Adaptive -0.04 -0.07 -0.13** 0.01 -0.33** 
**p< 0.01 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนรูปแบบกลไกทาง
จิตกลุ่ม Image distorting และ Affect regulating มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนภาวะสุขภาพจิตทุกด้าน
ส่ วนคะแนนรู ปแบบกลไกทางจิ ตกลุ่ ม Adaptiveมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนภาวะสุขภาพจิตด้าน 
Anxiety และ Social function 

ตารางที่ 2ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
กลไกทางจิตของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Somatization (n = 400) 
 
Defense 
styles 

Mental health (Somatization)  
t Normal Problem 

N Mean S.D. N Mean S.D 
Image 
distorting 

270 4.11 .96 130 4.91 .98 -7.69** 

Affect 
regulating 

270 4.63 .84 130 4.98 .88 -3.84** 

Adaptive 270 5.86 .93 130 5.81 .91 .45 
**p< 0.01 

จากตารางท่ี 2 พบว่า มีการใช้กลไกทางจิต
กลุ่ม Image distorting และ  Affect regulating 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.01) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน Somatization มีการใช้กลไก
ทางจิตแบบ Image distorting และ Affect regulating 
มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านนี้ 
ตารางที่ 3ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
กลไกทางจิตของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Depression (n = 400) 
 
Defense 
styles 

Mental health (Depression)  
t Normal Problem 

N Mean S.D. N Mean S.D 
Image 
distorting 

348 4.22 .96 52 5.36 .98 -7.92** 

Affect 
regulating 

348 4.67 .84 52 5.23 .92 -4.36** 

Adaptive 348 5.85 .91 52 5.79 1.02 .44 
**p< 0.01 

 
จากตารางที่ 3พบว่า มีการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม 

Image distorting และ  Affect regulating แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.01) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหา
สุขภาพจิตด้าน Depression มีการใช้กลไกทางจิตแบบ 
Image distorting และ Affect regulating มากกว่า
กลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านนี้ 
ตารางที่ 4ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
กลไกทางจิตของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Anxiety (n = 400) 
 
Defense 
styles 

Mental health (Anxiety)  
t Normal Problem 

N Mean S.D. N Mean S.D 
Image 
distorting 

308 4.19 .98 92 4.97 1.00 -6.61** 

Affect 
regulating 

308 4.79 .88 92 4.87 .82 -1.63 

Adaptive 308 5.88 .93 92 5.74 .88 1.25 
**p< 0.01 

จากตารางท่ี 4 พบว่า มีการใช้กลไกทางจิต
กลุ่ม Image distorting แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p< 0.01) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Anxiety มีการใช้กลไกทางจิตแบบ Image distorting 
มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านนี้ 
ตารางที่ 5ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
กลไกทางจิตของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Psychotic (n = 400) 
 
Defense 
styles 

Mental health (Psychotic)  
t Normal Problem 

N Mean S.D. N Mean S.D 
Image 
distorting 

364 4.28 1.00 36 5.22 1.01 -5.31** 

Affect 
regulating 

364 4.69 .86 36 5.23 .84 -3.58** 

Adaptive 364 5.85 .93 36 5.78 .90 .43 
**p< 0.01 

จากตารางท่ี 5 พบว่า มีการใช้กลไกทางจิต
กลุ่มImage distorting และAffect regulating แตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.01) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตด้าน Psychotic มีการใช้กลไกทางจิต
แบบ Image distorting และ Affect regulating 
มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านนี้ 
ตารางที่ 6ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้
กลไกทางจิตของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Social function (n = 400) 
 
Defense 
styles 

Mental health (Social function)  
t Normal Problem 

N Mean S.D. N Mean S.D 
Image 
distorting 

396 4.35 1.03 4 5.50 1.15 -2.18* 

Affect 
regulating 

396 4.74 .87 4 5.28 .98 -1.23 

Adaptive 396 5.85 .93 4 5.55 .48 .63 
*p< 0.05 

จากตารางท่ี 6 พบว่า มีการใช้กลไกทางจิต
กลุ่ม Image distorting แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p< 0.05) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้าน 
Social function มีการใช้กลไกทางจิตแบบ Image 
distorting มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาด้านนี้ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวจิัย ดังน้ี 
1.รูปแบบกลไกทางจิตกลุ่ม Image distorting และ 
Affect regulating มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะ
สุขภาพจิตทุกด้าน โดย Image distorting มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าถึงพอประมาณ (r = 
0.26 ถึง 0.47) และ Affect regulating มีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า (r = 0.12 ถึง 0.28)
หมายความว่า ถ้าบุคคลใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Image 
distorting หรือ Affect regulating สูง จะพบแนวโน้ม
ปัญหาภาวะสุขภาพจิตสูงตามเช่นกันเน่ืองจากกลไกทาง
จิตสองกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยรูปแบบกลไกทางจิตที่ไม่
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และปัญหาการปรับตัวตามมา ท าให้ส่งผลต่อ
แนวโน้มการเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่อไป สอดคล้องกับ 
Cramer (2008) ที่ได้อธิบายลักษณะส าคัญของกลไกทาง
จิตไว้ 7 ประการ และหนึ่งในนั้นคือ การใช้ Immature 
defense อาจก่อให้เกิดความยากล าบากในการใช้ชีวิต

ตามมา และการใช้กลไกทางจิตที่มากเกินไป โดยเฉพาะ 
Immature defenses  และใช้ไม่เหมาะสมกับวัย 
เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพทางจิต ทั้งในผู้ป่วยและ
บุคคลทั่วไป  

เมื่อพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์จาก
ผลการวิจัยพบว่า การใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Image 
distorting มีระดับความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่สูงกว่ากลุ่ม 
Affect regulating ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบกลไกทาง
จิตตามระดับกลไกทางจิตของ APA (1994)7 ระดับ ที่ไล่
จากระดับสูงของกลไกทางจิตที่เหมาะสมไปสู่ระดับต่ าที่
บุคคลล้มเหลวในการควบคุมการใช้กลไกทางจิต น าไปสู่
การเสียการรับรู้ความจริงพบว่ารูปแบบกลไกทางจิตใน
กลุ่ม Image distorting นั้นส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่อยู่ใน
ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า รู ป แ บ บก ล ไ ก ท า ง จิ ต ก ลุ่ ม  Affect 
regulating ซึ่งหมายถึง Image distorting เป็นกลุ่ม
กลไกทางจิตที่ขาดวุฒิภาวะมากกว่า จึงอาจท าให้มี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตที่มากกว่ากลไกทางจิต
กลุ่ม Affect regulating  

ส่วนรูปแบบกลไกทางจิตกลุ่ม Adaptive พบ
ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะสุขภาพจิตด้าน Anxiety และ 
Social function อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.01)ใน
ระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า (r = -0.13 ถึง -0.33) ซึ่งถึงแม้ 
กลไกทางจิตกลุ่ม Adaptive จะประกอบไปด้วยรูปแบบ
กลไกทางจิตที่มีวุฒิภาวะ สามารถลด Anxiety ได้ดีที่สุด 
น าไปสู่การรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมแต่กลับมี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตเพียง 2 ด้านเท่านั้น และ
เป็นเพียงความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ าถึงค่อนข้างต่ า 
ทั้งนี้ สมภพ (2556) กล่าวว่า การใช้กลไกทางจิตนี้เป็นเพียง
การลดความวิตกกังวลจากจิตรู้ส านึกช่ัวคราว จนถึงจุดที่
บุคคลพอจะทนต่อไปไดเ้ท่านั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างแท้จริง หากบุคคลใช้กลไกทางจิตแบบเดิมซ้ าๆ 
ไม่ยืดหยุ่นตามสิ่งแวดล้อม หรือไม่เหมาะสมกับวัยบ่อยๆ 
จะก่อให้เกิดเป็นความล้มเหลว น าไปสู่พยาธิสภาพทางจิต
ตามมา ซึ่งจากผลการวิจัย แม้จะเป็นการใช้กลไกทางจิต
แบบมีวุฒิภาวะก็ตาม แต่หากบุคคลใช้บ่อยๆ โดยที่ไม่ได้
แก้ไขปัญหาโดยตรง บุคคลก็ยังคงต้องเผชิญความขัดแย้ง
ภายในใจอยู่ ซึ่งสามารถกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตได้ 
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นอกจากน้ันFreud (1936) รูปแบบการใช้กลไกทางจิตของ
บุคคลมักเกิดขึ้นหลายรูปแบบพร้อมกัน ไม่ใช่เกิดแค่
รูปแบบใดรูปแบบเดียว ซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่า ถึงแม้กลุ่ม
ตัวอย่างจะใช้กลไกทางจิตแบบมีวุฒิภาวะ แต่ก็อาจจะใช้
รูปแบบอ่ืนซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีวุฒิภาวะร่วมด้วย จึงอาจจะ
ส่งผลท าให้ไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตด้านอื่นๆ 
หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆที่ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป 
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้กลไกทางจิต
ของผู้มีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิตพบว่า ผู้ที่มีปัญหา
ภาวะสุขภาพจิตทั้ง 5 ด้าน มีการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม 
Image distorting มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05), (p< 0.01) และส าหรับผู้ที่มี
ปัญหาภาวะสุขภาพจิตด้าน Somatization, Depression 
และ Psychotic พบว่ามีการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Affect 
regulating สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างมี
นัยส าคัญ (p< 0.01)  

ซึ่งกลไกทางจิตกลุ่ม Image distorting และกลุ่ม 
Affect regulating ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรูปแบบ
กลไกทางจิตที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ เกี่ยวข้องกับการแยกตัว 
และการก ากับการแสดงออกทางอารมณ์ (Thygesen, 
2008) จึงท าให้เกิดการสะสมของความขัดแย้งภายใน ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาถึงความขัดแย้ง
ด้านอารมณ์ของ King &Emmons (1990, 1991 อ้างถึงใน 
Weiten, 2008) พบว่าเมื่อมีระดับความขัดแย้งภายในสูง 
จะสัมพันธ์กับ anxiety depression และ physical 
symptoms ในระดับสูงเช่นกัน นอกจากนั้น จากงานวิจัย
ครั้งนี้พบว่าปัญหาภาวะสุขภาพจิตด้าน Psychotic ซึ่งเป็น
ลักษณะของความผิดปกติด้ านความคิด รวมไปถึ ง
พฤติกรรมและบุคลิกภาพ เกี่ยวข้องกับกลไกทางจิตกลุ่ม 
Image distorting และ Affect regulating อธิบายได้จาก
แนวคิดของ Bowin (2012) ที่กล่าวถึงกลไกทางจิตว่า ส่วน
ใหญ่จะแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะที่คาบเกี่ยวกัน คือ การแยก
ความคิด อารมณ์ ออกจากการตระหนักรู้ (Dissociation) 
และ การบิดเบือนทางความคิด (Cognitive distortions) 
โดยลักษณะเนื้อหาทางความคิดแบบ Psychotic นั้น เป็น
การหลงผิด จากการบิดเบือนทางความคิดอย่างมาก ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการใช้กลไกทางจิตแบบไม่มีวุฒิภาวะที่มีการ
บิดเบือนทางความคิดในระดับสูงกว่ากลไกทางจิตแบบมีวุฒิ
ภาวะ  

เมื่ อพิ จารณาโดยรวม พบว่ าผู้ ที่ มี ปัญหา
สุขภาพจิตอย่างน้อย 1 ด้านจะมีการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม 
Image distorting และ Affect regulation มากกว่ากลุ่มผู้
ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่ารูปแบบการใช้กลไกทางจิตของ
บุคคลที่มีปญัหาภาวะสุขภาพจิตและไม่มีปัญหาสุขภาพจิต
มีความแตกต่างกัน เนื่องจากกลไกทางจิตกลุ่ม Image 
distorting และ Affect regulating เป็นกลไกทางจิตกลุ่มที่
ไม่มีวุฒิภาวะ น ามาซึ่งการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม กลุ่มที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตจึงมีการใช้มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มี
ภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
หลายงานท่ีพบว่าผู้มีปัญหาสุขภาพจิต หรือผู้ป่วยจิตเวช 
จะมีการใช้กลไกทางจิตแบบไม่มีวุฒิภาวะสูง เช่น งานของ 
ดวงตา (2546) ที่ศึกษากลไกทางจิตและสุขภาพจิตใน
ผู้ต้องขังและนักโทษไทย พบว่าผู้ต้องขังที่มีภาวะสุขภาพจิต
แตกต่างกันจะมีการใช้กลไกทางจิตที่แตกต่างกัน โดย
ผู้ต้องขังที่มีสุขภาพจิตต่ ากว่าบุคคลทั่วไป จะใช้กลไกทาง
จิตแบบ Immature มากกว่า ร่วมกับการศึกษาของ 
Calatiet al. (2010) พบว่าผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีคะแนนต่ าใน
รูปแบบกลไกทางจิตแบบ Mature และมีคะแนนสูงในแบบ 
Immature และ Neurotic เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควม
คุม และการศึกษาของ Marchesiet al. (2011) ที่ศึกษา
การใช้กลไกทางจิตในผู้ป่วย Panic disorder พบว่า ผู้ป่วย 
Panic, OCD, Social phobia และ MDD จะมีการใช้กลไก
ทางจิตแบบ Neurotic และ Immature สูง  

แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้มี
ปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพจิต กลับไม่พบความแตกต่าง
ของการใช้กลไกทางจิตกลุ่ม Adaptive ซึ่งเป็นกลุ่มกลไก
ทางจิตแบบมีวุฒิภาวะ น ามาซึ่งการรับมือกับปัญหาได้
อย่ างเหมาะสม ซึ่ งผลใกล้ เคี ยงกับการศึ กษาของ 
นันท์ชญาน์ (2555) ที่ไม่พบความแตกต่างของการใช้กลไก
ทางจิตแบบมีวุฒิภาวะของบุคคลว่างงานที่มีสขุภาพจิตปกติ
และต่ ากว่าปกติ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระยะเวลาการว่างงานที่น้อยกว่า 1 เดือน และกลุ่มตัวอย่าง
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สมัครใจลาออก ซึ่งเป็นการตัดสินใจของตน จึงไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิตมากนัก 

จากผลดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า การใช้กลไกทาง
จิตกลุ่ม Adaptive ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรูปแบบ
กลไกทางจิตที่อยู่ในระดับสูงที่ช่วยรักษาความขัดแย้งของ
แรงขับภายในได้นั้น แม้ว่าจะมีการใช้ที่แตกต่างกันก็ไม่
สามารถอธิบายถึงภาวะสุขภาพจิตได้ กล่าวคือ บุคคลที่ใช้
กลไกทางจิตกลุ่มนี้พบได้ทั้งในผู้ที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหา
ภาวะสุขภาพจิต อาจเนื่องมาจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะสุขภาพจิต แต่การใช้กลไกทางจิตที่มากขึ้นในกลุ่ม 
Image distorting  และ Affect regulating ซึ่งเป็นการใช้
กลไกทางจิตแบบไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะนั้น พบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับปัญหาภาวะสุขภาพจิต ผู้ที่ใช้กลไกทางจิตใน
กลุ่มนี้สูงจะพบแนวโน้มที่จะเกิดปญัหาสุขภาพจิตสูงเช่นกัน 
ดังนั้นจากผลงานวิจัยครั้งนี้ จึงสามารถอนุมานได้ว่า การ
ตระหนักรู้ และลดการใช้กลไกทางจิตที่ไม่เหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะลง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของ
การมีปัญหาสุขภาพจิตได้ และควรท าร่วมกับการส่งเสริม
ปัจจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรมีการศึกษา
ต่อไป 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 
1. งานวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะวัยผู้ใหญ่ตอนต้นใน
เขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ผลการวิจัยจึ ง ไม่ ได้
ครอบคลุมถึงกลุ่มประชากรอื่นๆ 
2. ข้อค าถามเป็นการประเมินจากความรู้สึก 
(subjective) เนื่องจากเกณฑ์การตัดสินใจตอบของ
ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจมีความแตกต่างกัน  
3. ผลการศึกษาภาวะสุขภาพจิตที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้น 
เป็นการแปลความหมายในแบบส ารวจสุขภาพจิตส าหรับ
คนไทย (TMHQ) ถือเป็นเพียงการคัดกรองปัญหาใน
เบื้องต้นว่าอาจมีโอกาสเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ไม่ได้เป็น
การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแต่อย่างใด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กลไกทางจิต
และภาวะสุขภาพจิตในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่กว้างขึ้น เช่น 
กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย หรือกลุ่มผู้สูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจมี
ความสัมพันธ์กับกลไกทางจิตและภาวะสุขภาพจิต เพื่อ
เป็นแนวทางในการใช้วางแผนป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน
ต่อไป  
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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The effects of participatory learning program on knowledge and behaviors of farmers  
using pesticides in Ban Mae Tom, OmkoiSubdistrict, Omkoi district, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละเท่าๆกัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการเรยีนรู้แบบมสี่วนรว่มแบบสอบถาม และชุด
ตรวจหาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด การวิจัยพบว่าเกษตรกรกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงกว่าเกษตรกรกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับอันตรายน้อยกว่า
เกษตรกรกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม (p= < .001)เกษตรกรกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายน้อย
กว่าก่อนได้รับโปรแกรม (p= < .001)โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลท าให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ดีขึ้นจากเดิม ส่งผลให้เกษตรกรมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับอันตรายน้อยกว่าเดิม 
 

ABSTRACT 
The purposes of this quasi-experimental research were to examine the effects of participatory learning 

program on knowledge and behaviors of farmers using pesticides.Subjects were selected using purposivesampling 
and wereequally assigned to the experimental and control groups. Research instruments include theparticipatory 
learning program, questionnaires,and Cholinesterase test kit. The results of the study were as follow: at the end of 
a research study,the mean knowledge and behavior scores of the experimental group was significantly higher than 
the control groupalso, the enzyme Cholinesterase level of the experimental group was significantlyat a lower risk-
level when compare with the control group(p< .001). After receiving the participatory learning program,the mean 
knowledge and behavior scores of the experimental group was significantly higher than before and the enzyme 
Cholinesterase level was significantly at a lower risk-level (p<.001). It can be concluded that the participatory 
learning program could improve the knowledge and behavior of farmers pesticides using.  
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ:การเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชระดบัเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
Key Words:Participatory learning, pesticides using, enzyme Cholinesterase level 
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บทน า 
ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้มีการระบาดของ

แมลงและโรคพืชได้โดยง่ายและรวดเร็ว ท าให้เกษตรกรไม่
สามารถจัดการกับศัตรูพืชด้วยการใช้แรงงานเพียงอย่างเดียว           
จึงมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากขึ้น จากการส ารวจของ
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พบว่า ปี พ.ศ. 2554               
มีปริมาณการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงที่สุด เท่ากับ 
164,338,014.83 กิโลกรัม คิดเป็น 22,043,836,384.18 บาท 
และพบว่า 3 อันดับที่มีการน าเข้าสูงสุด คือ สารก าจัดวัชพืช
77.16 % สารก าจัดแมลง 12.18 % และสารป้องกันและ            
ก าจัดโรคพืช 7.97% (ฝ่ายข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช, 2555)การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2546 -
2555 มีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากสารเคมี เฉลี่ยปีละ 1,734 ราย 
(ปรีชา เปรมปรี, 2558) โดยทั่วไปร่างกายได้รับสารเคมีเหล่านี้               
ได้ทั้งแบบพิษเฉียบพลัน เช่น เกิดขึ้นเมื่อได้รับพิษทันทีทันใด             
จะมีอาการปวดศรีษะ วิงเวียนศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน 
(ณรงค์เดช ไชยมูล, 2555) ปวดกล้ามเนื้อ(รัชนี เวสต์, 2552)
ท้องร่วง เป็นตะคริว เจ็บหน้าอก ตาพร่ามัว แน่นหน้าอก ใจสั่น 
(อิศราภรณ์ หงษ์ทอง, 2552) ส่วนแบบพิษเรื้อรัง เช่น ไตวาย
เรื้อรัง (รัชนี เวสต์) อัมพฤกษ์ อัมพาต และมะเร็ง เป็นต้น            
ซึ่งภาคเหนือมีอัตราสูงสุดเท่ากับ 8.34 ต่อแสนประชากร             
โดยสารเคมีที่เป็นสาเหตุมากท่ีสุดคือ สารออร์กาโนฟอสเฟตคาร์
บาเมต รองลงมาเป็นสารเคมีก าจัดวัชพืชและยาฆ่าเช้ือรา             
(พิบูล อิสสระพันธุ์ ,  2554) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยสารเคมีสว่นใหญ่จะกระจายจากบรเิวณของพืชที่
ต้องการฉีดพ่นลงสู่พื้นดินบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศ ท าให้มี
การสะสมอยู่ในพื้นดินและน้ า (สาคร ศรีมุข, 2556)  อีกทั้ง                
ยังท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์หรือไส้เดือนดิน ท าให้ระบบ
นิเวศวิทยาเสียสมดุลไป(AbhikGuptaDept, 2008) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกษตรกร  
มีความรู้เกี่ยวกับการฉีดพ่นที่ไม่ถูกต้อง การเลือกใช้สารเคมี 
ก าจัดศัตรูพืช และต้องการความรู้ในการป้องกันตนเองหลังจาก
การใช้ (ธวัชชัย ยุบลเขต, 2553 ) พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง(พิริพัฒน์ ธรรมแงะ, 2550) นอกจากนี้             
ยั งมีรายงานการวิจัยที่ เกี่ยวกับการตรวจ ระดับเอ็นไซม์                
โคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือด พบว่าอยู่ในระดับเสี่ยง และไม่
ปลอดภัย (อิศราภรณ์ หงษ์ทอง,2552; พงษ์สุข เกตกลมเกลา, 

2552) นอกจากนี้ข้อมูลการคัดกรองสารเคมีก าจัดศัตรูพืช              
ในกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2554-2557 พบว่า มีร้อย
ละระดับเสี่ยงและ/หรือไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น (ปรีชา เปรมปรี )
รายงานวิจัยหลายฉบับได้ท าการศึกษารูปแบบการให้ความรู้           
และกระบวนการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร ได้แก่ 
การอบรม ให้ความรู้โดยตรง การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ ย น เ รี ยนรู้ ร่ วมกั น  เ ป็ นต้ นนั้ น  พบว่ า  ผลกา ร                      
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกษตรกร         
มีความรู้ เพิ่มขั้นและพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช                
ที่ถูกต้อง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น  เป็นการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี  โดยโครงสร้างพื้นฐานของ 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งในแต่ละองค์ประกอบของวงจร             
การเรียนรู้ เ ชิงประสบการณ์ น้ัน เกษตรกรแต่ละคนซึ่ งมี
ประสบการณ์ติดตัวมา จะสามารถใช้ประสบการณ์ของตนเอง            
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทดลองใช้ความรู้ที่ เรียนมา            
ไปสู่การปฏิบัติได้ดี การอภิปรายการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช           
ที่ถูกต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันวิเคราะห์ ให้ได้ข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นให้
เกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 
และชูชีพ สืบทรัพย์ (2551) ศึกษาผลการให้สุขศึกษาท าให้
คะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมสูงขึ้นหลังได้รับการศึกษา
ดังกล่าวท าให้ทราบถึงวิธีการหรือกระบวนการต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา ปรับปรุงความรู้และพฤติกรรมการ 
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องของเกษตรกร ท าให้เกิดการ         
ลดระดับความเสี่ยงของการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
เลือดเกษตรกรได้ ซึ่งการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดของเกษตร เป็นตัวช้ีวัดพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรได้ (พันธญาณี ไชยแก้ว, 2551) 

จากการส ารวจเบื้องต้นในการให้บริการวิชาการสู่สงัคม
ปี พ.ศ. 2556 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับมูลนิธิพระพร(ไทย) พบว่า เกษตรกร
บ้านแม่ต๋อมมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตเป็นส่วนประกอบ และใช้ในรูปฉีดพ่น 
ขณะฉีดพ่นสวมหน้ากากร้อยละ 20.00 และสวมถุงมือร้อยละ 
66.00 อาการเจ็บป่วยที่พบหลังการใช้ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน 
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ท้องเสีย ตาพร่ามัวระคายเคืองตา คันผิวหนังตามร่างกาย
กล้ามเนื้อกระตุกและหายใจล าบาก เป็นต้น วิธีการแก้ไขอาการ
เหล่านี้ ส่วนใหญ่รับประทานยาแก้แพ้ ยาบรรเทาอาการปวด
พาราเซตามอลและดื่มน้ าเกลือผลการตรวจหาเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือดของเกตรกร พบว่าอยู่ในระดับเสี่ยง และ          
ไม่ปลอดภัยร้อยละ73.85 และ21.54ตามล าดับ นอกจากนี้           
ยังไม่ทราบวธีิการใช้ และไม่เคยได้รับการอบรมจากหน่วยงานใด 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจในการน าเอากระบวนที่มีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมความรู้ ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเหมาะสมระดับความเสี่ยง
ของการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเลือดลดลง 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ระหว่างกลุม่ที่ไดร้ับโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุม่ที่
ไม่ได้รับโปรแกรม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
ก่อนและหลังได้รบัโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม 

วัดผลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชบ้านแม่ต๋อม ต าบล
อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 89คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง 46ราย กลุ่มควบคุม 43ราย ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
อย่างน้อย 1 ปีอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าใจและสื่อภาษาไทยได้ดี 
และยินยอมและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้มี
ผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัยไปบางส่วนส่งผลให้
จ านวนผู้เข้าร่วมวิจัย 2 กลุ่มมีขนาดต่างกัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้หา
ข้อสรุปกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมร่วมกันกับเกษตรกรและผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2  แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ส่วนที่ 3  แบบประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช และส่วนท่ี 4  แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ซึ่งได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 
– 1.00จากนั้นได้น า ไปทดลองใช้กับเกษตรกรที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย น าไปหาความ
สอดคล้องภายในของแบบวัดความรู้ โดยใช้สูตรKR- 20ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .68 และแบบวัดพฤติกรรมโดยใช้ครอนบาค 
อัลฟ่าได้ค่าความเ ช่ือมั่นเท่ากับ  .69 ส าหรับแบบสังเกต
พฤติกรรมได้ มีการทดลองใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของ
เกษตรกรจ านวน 15 ราย โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย หลังจาก
น้ันน าคะแนนมาค านวณหาความสอดคล้องภายในของแบบ
ประเมินระหว่างบุคคล โดยใช้สัมประสิทธิ์แคปปาได้ค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 1.00ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการ
เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัว แจ้งวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย การรวบรวมข้อมูลดังแสดง
แผนภูมิ 

 

 
โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อาศัย 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ประสบการณ์ เริ่มจาก
ผู้สอนกระตุ้นความรู้สึกโดยให้เกษตรกรชมกรณีศึกษาจากวิดีโอ 
สุ่มตัวแทนเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและความรู้สึกระหว่างกันและกัน องค์ประกอบท่ี 2 ความ
เข้าใจและการเกิดความคิดรวบยอด โดยสุ่มซักถามตัวแทนของ
ผู้เรียนถึงความรู้เรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช บรรยายสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสุ่มตัวแทนสรุป
เนื้อหาที่ได้รับ ช่วยท าให้เกิดความคิดรวบยอดองค์ประกอบที่ 3 
การสะท้อนความคิดและอภิปราย แบ่งกิจกรรมกลุ่มเล็ก ให้แต่
ละกลุ่มต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเจ็บป่วยของกรณีศึกษา 
วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้วางแผน
การปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
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และน า เสนอผลงาน ผู้สอนสรุป เนื้อหาส่วนนี้อีกครั้ งและ
องค์ประกอบที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้สอนเช่ือมโยงเข้าสู่
เนื้อหาวิธีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยขออาสาสมัครมา
สาธิตวิธีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เคยปฏิบัติมา และให้
ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงขั้นตอนที่ถูกต้อง ผู้สอนก าหนดให้
ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มหมุนเวียนฝึกปฏิบัติการฉีดพ่นสรุปผลการ
ประเมินอีกครั้ง เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการฉีด
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ 
พฤติกรรมและพฤติกรรมจากการสังเกตการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชก่อนและหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ 
พฤติกรรมและพฤติกรรมจากการสังเกตการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชก่อนและหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่ง ก่อนทดลอง หลังทดลอง p- value 
x  S.D x  S.D.  

ความรู ้
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม 

 
22.54 
23.42 

 
1.56 
2.58 

 
24.28 
22.05 

 
2.16 
1.73 

 
<.001 
<.001 

พฤติกรรม 
กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

 
32.89 
32.11 

 
3.56 
4.11 

 
336.39 
32.84 

 
3.15 
5.05 

 
<.001 

.276 
พฤติกรรมจากสังเกต  

13.00 
9.42 

 
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม 

11.89 
12.16 

1.04 
2.29 

0.52 
1.93 

<.001 
<.001 

 

2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ 
พฤติกรรมและพฤติกรรมจากการสังเกตการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ของความรู้ 
พฤติกรรมและพฤติกรรมจากการสังเกตการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชหลังได้รับโปรแกรมของกลุม่ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอยา่ง กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p- value 
x  S.D x  S.D.  

ความรู้ 24.28 2.16 22.05 1.73 <.001 
พฤติกรรม 36.39 3.15 32.84 5.05 <.001 
พฤติกรรม  

9.42 
 

จากสังเกต 13.00 0.52 1.93 <.001 

 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับเอม์ไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 3 แสดงระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรมของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับเอนไซม์ 
โคลีนเอสเตอเรส
ก่อนการทดลอง 

กลุ่มทดลอง(n=46) 
    คน ร้อยละ 
 

กลุ่มควบคุม (n=43) 
คน ร้อยละ      p-value 

ปกติ 
ปลอดภัย 
เส่ียง 
ไม่ปลอดภัย 

1   2.17 
7   15.22 
17  36.96 
21 45.65 

   24.65 
1125.58 
30   69.77 

0    0    0.00 
.087* 

หลังการทดลอง   
ปกติ 
ปลอดภัย 
เส่ียง 
ไม่ปลอดภัย 

1  2.17 
15     32.61 
26 56.52 
4     8.70 

 

  0    0.00 
5   11.63 

221   48.84 
17   39.53   

.001* 

* = 2-test   

4. ผลการเปรียบเทียบระดับเอม์ไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 

ตารางที่ 4 แสดงระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้ารับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง 
ระดับเอนไซม์ 
โคลีนเอสเตอเรส 

ก่อนทดลอง 
    คน ร้อยละ 

หลังทดลอง 
คน ร้อยละ      p-value 

ปกติ 
ปลอดภัย 
เส่ียง 
ไม่ปลอดภัย 

  1   2.17 
7   15.22 
17  36.96 
22 45.65 

 12.17 
1532.61 
2656.52 

0     4    0.00 

.001* 

  * = 2-test   

สรุปและอภิปรายผล 
 1.ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรู้พฤติกรรมและสังเกตพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อธิบายได้ว่า กลุ่มควบคุมอาจมีความรู้และประสบการณ์เดิมที่ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับ
ความรู้เพียงจากการอ่านฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ร้านขายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และเพื่อนบ้านเท่านั้น 
ข้อมูลดังกล่าวอาจมีรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช รวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายต่างๆ และการ
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ซักถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านก็อาจไม่เพียงพอต่อการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับวรันธร จงรุ่งโรจน์กุล (2548) โดย
กลุ่มนีไ้ม่มีกระบวนการใดๆ ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบความคิด 
และเจตคติของเกษตรกร ท าให้ไม่เกิดการเปลี่ยนของความรู้และ
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง อีกทั้งจากการ
ออกบริการวิชาการสู่สังคมของผู้วิจัย พบว่า ไม่มีหน่วยงานใดมา
อบรมในเรื่องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง หรือการใช้
ความรู้ เดิมในระดับรู้และจ ามาตอบ ยัง ไม่สามารถเข้าใจ 
วิเคราะห์ได้ว่าพฤติกรรมใดควรปฏิบัติ ในขณะที่กลุ่มทดลอง
ได้รับกระบวนการที่ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้  โดยอาศัย
ประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มที่มีการซักถาม อภิปรายถึง
ข้อสงสัย ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึ่งกัน
และกัน มีการก าหนดกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยกิจกรรม
เหล่านี้ช่วยพัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์ของเกษตรกร 
ท าให้เกิดความรู้และเจตคติที่ดี ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
กับวรันธร จงรุ่งโรจน์กุล (2548) ที่พบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
อาศัยประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ที่สูงสุด และสอดคล้องกับการศึกษาของชูชีพ สืบ
ทรัพย์ (2551) ที่พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้และ
พฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 2.ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้
ว่าโปรแกรมที่ผู้วิจัยร่วมกับข้อสรุปจากเกษตรกรสร้างขึ้นเป็น
โปรแกรมที่อาศัยหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นั่น
คือ เกษตรกร เช่ือว่าเกษตรกรทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ซึ่งการที่จะพัฒนาตนเองได้นั้นต้องอาศัย
กระบวนการหาความรู้ มีการบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย และที่ส าคัญการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถ
น าไปสู่การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ โดยกิจกรรมของโปรแกรมนี้จะ
เริ่มต้นที่การถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผ่านการ
บอกเล่า การแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นในการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ซึ่งการพูดถึงประสบการณ์ของตนเองจัดเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ท า
ให้เกิดความรู้ใหม่ๆ จากการเล่าสู่กันฟังเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจาก
การขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกมา ผู้วิจัยได้

เชิญวิทยากร มาให้ความรู้เพิ่มเติม และมีการสุ่มตัวแทนสรุป
เนื้อหาที่ได้รับด้วยนั้นจะช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดของ
เกษตรกรกิจกรรมการกระตุ้นให้เกษตรกรสะท้อนคิดโดยเปิดเผย
ความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเองหลังจากการชมวิดีโอของ
กรณีศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่ง
สังเกตพบว่า เกษตรกรมีความกระตือรือล้นในการแบ่งปัน
ประสบการณ์และน ามาเป็นข้อคิดให้แก่เพื่อนในกลุ่ม นอกจากนี้
การแบ่งกลุ่มวิ เคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยของกรณีศึกษา 
วิเคราะห์ผลกระทบเพื่อวางแผนการปฏิบัติการป้องกันอันตราย
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และน าเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่ม  พบว่าเกษตรกรทุกคนในกลุ่ม มีความสนใจ ตั้งใจในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ร่วมมือกันเป็นอย่างดี และทุกคนมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการสาธิต
ของตัวแทนเกษตรกร ในวิธีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามที่
เคยปฏิบัติ และให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ถึงขั้นตอนต่างๆ อีก
ทั้งก าหนดให้หมุนเวียนฝึกปฏิบัติ พร้อมประเมินสรุปผลการอีก
ครั้ง เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฎิบัติที่ถูกต้องซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรเกิดความคิดรวบยอดและได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับวัฒนาพร 
ระงับทุกข์ (2543) ที่กล่าวว่ากิจกรรมที่เอื้ออ านวยให้เกษตรกรได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้สะท้อนความคิด อภิปราย ได้สรุป
ความคิดรวบยอด ตลอดจนได้ทดลองปฎิบัติ จะช่วยให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้สูงสุด นอกจากนี้มีการท าคู่มือเกษตกรที่ได้จาก
กระบวนการกลุ่มดังกล่าว แจกให้กลุ่มเกษตรกรหลังจากนั้น เพื่อ
น าไปทบทวนความรู้ต่างๆ ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ดังนั้น
จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
การสะท้อนคิดจากประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การอภิปรายจนเกิดข้อสรุป 
กลายเป็นความรู้ใหม่ในการน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับตนเอง เป็นองค์ประกอบส าคัญของการการพัฒนาความรู้
และสติปัญญา (กรมสุขภาพจิต, 2554) ซ่ึงประภาเพ็ญ สุวรรณ 
และสวิง สุวรรณ  (2536) กล่าวว่า ความรู้ที่ดีจะน ามาซึ่งการ
ปฏิบัติที่ดี โดยการจัดโปรแกรมในครั้งนี้มีการพัฒนาด้านความรู้ 
เพื่อน าไปสู่การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง จากการสังเกต
ภายหลังการให้โปรแกรม 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงกว่าก่อนการได้รับ
โปรแกรม สอดคล้องกับการศึกษาของนัฐวุฒิ ไผ่ผาด (2557) 
พบว่าเกษตรกรมีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลังดี
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ขึ้นกว่าก่อนการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มทดลองยังไม่มีการปัก
ป้ายบอกวันท่ีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช แม้ว่าโปรแกรมในครั้งนี้จะ
เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดังที่อุมาพร ปุญญโส
พรรณ (2555) ได้กล่าวตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของโปรชาส
คาและไดคลีเมนต์ (Prochaska, Diclemente& Norcross, 
1992)ว่าพฤติกรรมต้องมีระยะเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงและต้อง
เป็นขั้นตอน 5 ข้ันตอนดังนี้ 1) ระยะไม่สนใจ 2) ระยะลังเลใจ 3)
ระยะเตรียมตัว 4)ระยะลงมือปฏิบัติ และ5) ระยะคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมใหม่ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า
เกษตรกรกลุ่มทดลองบางรายอยู่ในขั้นตอนท่ี 4ระยะลงมือปฏิบัติ 
กล่าวคือ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชทีเ่หมาะสม และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนอีกหลายราย
อาจยังอยู่ ใน ช่วงระยะลัง เลใจ และระยะเตรียมตัวที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและต่อเนื่อง 
จนกระทั่งเกิดความยั่ งยืน ต้องค านึงถึงระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความพร้อมของ
เกษตรกร ความเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีปลูกจิตส านึก 
กระตุ้นให้เกษตรกรสร้างพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
เหมาะสม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ันเป็นไปโดยธรรมชาติ
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร เพื่อก่อให้เกิดการคงอยู่
ของพฤติกรรมส่งผลให้เกิดการมีสุขภาพท่ีดีต่อไปได้ 
 3.ภายหลังการทดลองระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดของกลุ่มทดลองอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม ซึ่งอธิบายได้ว่าเกษตรกรกลุ่มควบคุมไม่มีกระบวนการ
ใดๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง ระบบความคิด ท าให้พฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เม่ือตรวจระดับ
เอนไซม์ของเกษตรของกลุ่มนี้ จึงพบว่ามีระดับเสี่ยงและไม่
ปลอดภัยสูง เพราะการตรวจวัดระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
เป็นตัวช้ีวัดพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ได้ (พันธญาณี ไชยแก้ว, 2551) หากพบว่าเกษตรกรที่มีระดับ
เอนไซม์อยู่ ในระดับที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยสูง นั่นหมายถึง 
เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง 
เพราะไม่สามารถปฎิบัติตัวในการป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องขณะที่กลุ่มทดลอง
ได้รับกิจกรรมที่ช่วยให้พัฒนาระบบคิด เรียนรู้ในการน าความรู้ที่

ตัวเองได้รับในกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตัวเอง โดยเฉพาะการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับธีรพัฒน์ สุทธิประภา(2550) ที่ได้
กล่าวว่า การใช้ความรู้ที่ถูกต้ องส่งผลให้ เกิดการปฏิบัติที่
เหมาะสม ซึ่งผลกระทบจากการสะสมพิษของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชลดลง  
 4.เกษตรกรกลุ่มทดลองมีระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสใน
เลือดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การให้กิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งความรู้ 
เจตคติ และการปฏิบัติที่บรรจุในโปรแกรม โดยที่เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนกิจกรรมด้วยนั้น ท าให้เกษตรกร
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการป้องกันผลกระทบหรืออันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตนเอง รับรู้ เข้าใจในกิจกรรม สามารถจัดระบบ
ความคิด ความเช่ือ จนเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหา และใน
กิจกรรมโปรแกรมยังกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ความคิดรวบยอด 
โดยการให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ในทุกขั้นตอน กิจกรรมกลุ่มย่อย
จะช่วยเอ้ืออ านวยให้เกษตรกรได้ประยุกต์แนวคิดเพิ่มเติม เสริม
ความรู้ให้แก่กันและกัน ท าให้มีส่วนร่วมสูงสุดและบรรลุผลงานที่
สูงสุดในการก าหนดเป้าหมาย ร่วมกันวางแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของชัยทัต 
ปัททุม (2550)พบว่า ผลการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสหลังเข้าโปรแกรมมีระดับความปลอดภัยสูงขึ้น  และ
การศึกษาของนัฐวุฒิ ไผ่ผาด (2557) พบว่า เกษตรกรมีผลการ
ตรวจหาสาร เค มีตกค้ า ง ใน เลื อดลดลงจากก่อนการ ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตามการตรวจระดับการตกค้างของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในเลือดของเกษตรกร พบระดับการตกค้างของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในเลือดของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และ
กลุ่มคาร์บาเมตเท่านั้น ทั้งนี้การตรวจวัดระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการประเมินความเสี่ยงอันตราย
เบื้องต้นที่เกิดจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเท่านั้น  
    นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การใช้ท าความ
สะอาดภาชนะ อุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชลงแม่น้ า  
ล าคลองสาธารณะ มีการก าจัดภาชนะที่บรรจุสารเคมีใกล้แหล่ง
น้ า และไม่ติดป้ายอันตรายข้างภาชนะที่บรรจุสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งการสัมภาษณ์เกษตรกรเพิ่มเติมมีการฉีดพ่น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่หมดในวันเดียวเนื่องจากมีพื้นที่ในการ
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เพาะปลูกมาก สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เหลือในถัง จะน าไปฉีดใน
วันถัดไป  อีกทั้งมีแหล่งน้ าของตนเองที่ขุดไว้ใกล้ที่เพาะปลูก 
หากวันไหนท่ีฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเสร็จลงจะล้างภาชนะที่
ใส่สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่แหล่งน้ านั้น เพราะสะดวกดี ส าหรับ
การติดป้ายอันตรายข้างภาชนะที่บรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ไม่
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เหมือนกับภาชนะอื่นและยังมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย โดยสามารถ
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ผลกระทบและความต้องการบริการและการช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟู: 
ความแตกต่างเชิงเพศภาวะ 

Impacts and Service and Health Needs of Flood Victims in Recovery Phase:  
Gender Difference  

 

อังคณา  จิรโรจน์ (Angkana Jirarode)* สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ (Somporn Rungreangkulkij)** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบและความต้องการ

บริการและการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยผ่านมุมมองเพศภาวะ โดยศึกษาในสถานการณ์น้ าท่วมขังและ
น้ าล้นตลิ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม – 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประสบอุทกภัย จ านวน 770 คน แบ่งเป็น ผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มเปราะบางจ านวน 374 คน ผู้หญิง 238 คน ผู้ชาย 136 คน และ ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มไม่เปราะบางจ านวน 396 คน 
เป็น ผู้หญิง 206 คน ผู้ชาย 190 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ผลกระทบที่เกิด
หลังจากประสบอุทกภัย 3) ความต้องการบริการและการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS น าเสนอข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างกลุ่มด้วย Mann-Whitney U test  พบว่า ผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพไม่แตกต่าง
กัน แต่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูงกว่าผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และพบว่าผู้หญิง
กลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และมีความต้องการบริการและการช่วยเหลือในระยะ
ฟื้นฟสููงกว่าผู้ชายกลุ่มเปราะบางและผู้หญิงผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 

ABSTRACT 
This survey and descriptive research aimed at studying impacts, service and helping needs in a 

recovery phase of flood victims through a gender perspective. The population and sample was Pranakorn 
Sri-ayutthaya provinces people who were affected by flooding and inundation situation in 2011-2013. The 
sample consisted of 770 flood victims composed of a group of 374 vulnerable people (238 women,136 
men) and  a group of 396 invulnerable people (206 women,109 men). The instruments included 1) Overview 
of flood victims 2) The impact caused of the flood 3) The services and support needs in recovery phase. 
Data were analyzed by using SPSS software and presented in the forms of percent, mean, and standard 
deviation. A comparison of data between groups using the Mann-Whitney U test. The results found that the 
women and men vulnerable groups received health impacted not difference. However, women and men  
vulnerable groups received health impacted higher than women and men invulnerable groups were 
statistically significant 05. In addition, women vulnerable groups received social impacted, economic 
impacted and required services and assistance in the recovery phase higher than men vulnerable groups, 
women and men invulnerable groups statistically significant 05. 
 
 
ค าส าคัญ : ผลกระทบ ความต้องการบริการและการช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัย ความแตกต่างเชิงเพศภาวะ 
Key Words: Impacts, service and health needs of Flood Victims, gender difference 
 
** นิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช / ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทน า 
ปัจจุบันองค์การอนามัยโรคได้เสนอให้มีการน า

แนวคิดเพศภาวะมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพ ก าหนดนโยบายและวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยบูรณาการกับการวางแผนงาน
โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทาง
สุขภาพ (WHO, 2010; UNISDR, 2012) ดังนั้นในการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อให้ได้
ค าตอบว่าเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงเกิดปัญหาแตกต่างกัน 
เพราะอะไรคนกลุ่มหนึ่งถึงได้รับผลกระทบมากกว่าคน
กลุ่มอื่นๆ มีใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางที่
ได้รับผลกระทบมากกว่า จึงจ าเป็นต้องใช้มุมมองเชิงเพศ
ภาวะ (gender lens) ในการมองหาค าตอบเหล่านี้ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบของผู้ประสบ
อุทกภัยในระยะฟื้นฟูหรือระยะหลังอุทกภัยผ่านพ้นตั้งแต่ 
3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้ค าตอบถึงความหลากหลายเชิง
เพศภาวะของผู้ประสบอุทกภัย  

เพศภาวะ (gender) เป็นค าที่ใช้อธิบายความเป็น
หญิงความเป็นชายตามที่สังคมก าหนด โดยความเป็น
หญิงเป็นชายนั้น มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท
ของสังคมและกาลเวลา ผู้หญิงและผู้ชายในสังคมต่างก็
เรียนรู้การสร้างและแสดง “บทบาทความเป็นหญิงความ
เป็นชาย” (gender roles) จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง ทั้งจากที่บ้าน ชุมชน และสังคม วัฒนธรรม เพศ
ภาวะจึงเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของ
ผู้หญิงและผู้ชาย (เรวดี, 2553; สมพร, 2553 ) ปัจจัย
ด้านเพศและเพศภาวะถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ปัจจัยเง่ือนไขส่วนบุคคลมี
ผลให้แต่ละคนมีการเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
รวมถึงการได้รับโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน (WHO, 2010) 

เมื่อเกิดอุทกภัย ทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะตกเป็น   
ผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เพศใด วัยใด เช้ือ
ชาติ หรือชนช้ันใดๆ (UNISDR. 2012) แต่ผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงและระยะเวลาของการเกิดอุทกภัย นอกจากนี้การ
รับรู้และการตอบสนองต่ออุทกภัย ทั้งก่อนประสบภัย 

ระหว่างประสบภัย และหลังจากประสบภัย แม้ว่าจะ
ประสบกับเหตุการณ์เดียวกัน (กรมสุขภาพจิต, 2547; 
Leah, Tara & Tristan, 2010) แต่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
มากต่อการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้แก่ กลุ่ม
เปราะบาง (vulnerable groups) ซึ่งหมายถึง “กลุ่มคน
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่สามารถจัดการกับ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงบริการได้
ภายหลังจากการเกิดอุทกภัย ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล” 
ทั้งนี้หากกลุ่มเปราะบางเป็นผู้หญิงหรือผู้สูงอายุหญิงที่อยู่
ล าพังหรือขาดผู้น าครอบครัว จะมีความเสี่ยงต่อการไดร้ับ
ผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากต้องเพิ่มบทบาทการเป็นผู้น า
ครอบครัว และต้องช่วยดูแลสมาชิกในบ้าน รวมถึงช่วย
ฟื้นฟูที่อยู่อาศัย (องค์การแคร์นานาชาติ, 2554; โครงกา
รสเฟียร์, 2551)  

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจึงต้องมองหลายมิติ 
และใ ช้ความร่ วมมื อจากหลายภาคส่ วน  (multi-
sectoral) (WHO, 2008; อ าพล, สุรเกียรติและสุรณี, 
2551) ค านึงถึงความแตกต่างของผู้ประสบอุทกภัยที่มี
ความแตกต่างระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มเปราะบาง 
โดยการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะเข้าไปในแผนงาน
โครงการต่างๆ จะช่วยสามารถจัดบริการที่เหมาะสม 
และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มได้เข้าถึงบริการ
และแหล่งประโยชน์ต่างๆได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
(WHO, 2009; สมพร, 2553) บริการหรือนโยบาย
ส าหรับผู้ประสบอุทกภัยจึงต้องตระหนักความแตกต่าง
และความหลากหลากของผู้ประสบภัย ให้สามารถเข้าถึง
สิทธิในสุขภาพที่รัฐมีให้ รวมทั้งสิทธิในการรับบริการ
สุขภาพและเข้าถึงแหล่งประโยชน์ต่างๆ ที่จ าเป็นและมี
สิทธิที่พึงจะได้รับ ตลอดจนการได้รับความคุ้มครองและ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ด้วยการมีอคติทางชาติพันธ์ ศาสนา เศรษฐานะและ
ความเชื่อ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550)  

จากการทบทวนวรรณกรรมประเทศไทยมีแนว
ทางการให้บริการที่มีการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะ 
ได้แก่ คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย ของส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
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ครอบครัว (2550) ที่พัฒนาคู่มือขึ้นเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้
พื้นฐานร่วมกับคู่มือการวิเคราะห์เพศภาวะ แต่คู่มือนี้ยัง
ไม่มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการให้บริการทางสุขภาพรวมถึง
การส่งเสริมความเสมอภาคในกลุ่มเปราะบาง ส าหรับ
คู่มือการจัดการภัยพิบัติมุมมองมิติหญิงชาย ที่พัฒนาโดย
เรวดี ประเสริฐเจริญสุข (2553) ที่น าเสนอกระบวนการ
และวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีสึนามิ โดยใช้แนว
ทางการใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับการบูรณาการมิติหญิง
ชายเข้ากับการจัดการภัยพิบัติ ยังขาดมิติด้านการจัดการ
ทางสุขภาพ  ส าหรับต่างประเทศ Jennifer Primack  
และคณะ (2010) Margaret Miers (2002) และ Fiona 
Judd, Sue Armstrong & Jayashri Kulkarni (2009) 
ได้การพัฒนาแนวทางการให้บริการทางสุขภาพ โดยใช้
แนวคิดเพศภาวะเพื่อท าความเข้าใจนโยบายทางสังคมท่ี
มี ผลต่ อสุ ขภาพ และ ให้การดู แลตามบริ บทของ
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งหญิ งชาย  การ เรี ยนรู้ ผ่ าน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันหลายหลายในการดูแลผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต (Margaret, 2002; Fiona et al, 
2009) และการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะเข้าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการความเครียดในเพศชาย
(Jennifer et al, 2010) แต่ยังไม่มีการบริการสุขภาพที่
บูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะส าหรับกรณีอุทกภัย อีกทั้ง
ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง 

ผู้วิจัยในฐานะผู้ ให้บริการทางสุขภาพเห็นว่า        
ผู้ประสบอุทกภัยมีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ วัย 
สถานะทางสุขภาพ ทางสังคม เศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ 
รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ  ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและ
ความต้องการบริการของผู้ประสบอุทกภัยผ่านมุมมองเชิง
เพศภาวะในสถานการณ์อุทกภัยพื้นทีภ่าคกลาง โดยเลือก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็น
พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ในปีพ.ศ. 2554 และเกิดต่อเนื่องในปี 2555-2556 
และจากการศึกษาน าร่องพบว่าในระยะเกิดอุทกภัยจะมี
หน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือหลายภาค
ส่วน แต่ในระยะฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยยังคงได้รับ

ผลกระทบและยังต้องการบริการและการช่วยเหลือเพื่อ
ฟื้นฟูทั้งด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้าน
เศรษฐกิจ ด้ วย  โดย เฉพาะผู้ ประสบอุทกภัยกลุ่ ม
เปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบและ
ความต้องการบริการของผู้ประสบอุทกภัยผ่านมุมมอง
เพศภาวะ (gender lens) จะน าไปสู่ข้อค้นพบที่สามารถ
น ามาสู่การพัฒนาแนวทางการบริการทางสุขภาพที่มี
ความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ส าหรับผู้ประสบอุทกภัย
ในระยะฟื้นฟู ให้เกิดบริการทางสุขภาพที่ส่งเสริมให้เกิด
ความเท่าเทียมและเกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากอุทกภัย
ในระยะฟื้นฟูผ่านมุมมองเพศภาวะ  

2. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการบริการและ
และการช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยใน
ระยะฟื้นฟูผ่านมุมมองเพศภาวะ 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและความต้องการ
บริการและการช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัย
ในระยะฟื้นฟูระหว่างกลุ่ม 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การ
บริการทางสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ
แนวทางส าหรับผู้ ประสบภัยพิบั ติ ในระยะฟื้ นฟู : 
กรณีศึกษาอุทกภัย”ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยบทความวิจัยนี้
น าเสนอผลการศึกษาในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ แบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ  

ประชากรได้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ าเภอแห่ง
หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 41,472 คน 
ผู้ชาย 19,891 คน ผู้หญิง 21,581 คน ประชากรกลุ่ม
เปราะบางได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5,218 คน ผู้พิการ 498 
คน ผู้สูงอายุติดเตียง 90 คน ใช้การค านวณหากลุ่ม
ตัวอย่างที่ทราบขนาดประชากร โดยใช้สูตรของยามาเน่ 
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ให้ค่าความเช่ือมั่น 95% และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการคัดเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota Selection) 
โดยค านึงถึงสัดส่วนประชากรผู้หญิง ผู้ชายให้มีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับสัดส่วนประชากรจริง ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางจ านวน 
374 คน ผู้ชาย 135 คน ผู้หญิง 238 คน และผู้ประสบ
อุทกภัยที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง 396 คน ผู้ชาย 190 คน 
ผู้หญิง 206 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่
ก าหนดดังนี ้

1) ผู้ประสบอุทกภัยทุกเพศ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
2) สติสัมปชัญญะครบถ้วน สามารถรับรู้  เวลา 

สถานท่ีบุคคล ได้ถูกต้อง  
3) สามารถพูด เขียน และฟังภาษาไทย ได้เข้าใจ

และโต้ตอบได้รู้เรื่อง   
4) เคยมีประสบการณ์ประสบอุทกภัยภายในช่วง

ระยะเวลา พ.ศ. 2554 – 2556  
5) สมัครใจ ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้   
การรวบรวมข้อมูล โดยสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม

เปราะบางที่ ม า ใ ช้บริ การที่ คลินิ ก โ รค เรื้ อรั ง ของ
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัส 
วันละ 30 คน และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบลแห่งหนึ่งทุกวันจันทร์ วันละ 20 คน รวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางในช่วงบ่ายของพื้นที่
ศึกษา จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามจ านวน ระยะเวลา
รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่  1 มีนาคม ถึงวันที่  31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบ 
ถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามผลกระทบที่เกิดหลัง 
จากประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟู ด้านสุขภาพ 12 ข้อ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 ข้อ และด้านเศรษฐกิจ 6 
ข้อ ลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 5 
ระดับ คือ ไม่ได้รับผลกระทบ – ได้รับผลกระทบมากทีส่ดุ
เท่ากับ (0 - 4) และ 3) แบบสอบถามความต้องการ
บริการและการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู 15 ข้อ ลักษณะ
ข้อค าถามเป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดับ คือ ไม่มี
ความต้องการบริการเลย – มีความต้องการมากที่สุด
เท่ากับ (0 - 4) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หา

ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการน า
แบบสอบถามทั้งหมดให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบไปด้วย ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการพยาบาลใน
สถานการณ์อุทกภัย 1 ท่าน พยาบาลที่มีประสบการณ์
และปฏิบัติงานในสถานการณ์อุทกภัย 2 ท่าน บุคลากรที่
มีประสบการณ์และปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสารธารณภัย 1 ท่าน ผู้ประสบอุทกภัยที่มี
ประสบการณ์ตรงจ านวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา จากนั้นน ามา
ปรับแก้ให้เหมาะสมถูกต้องชัดเจนและน าไปหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) โดยการน าไปทดลองใช้กับผู้ประสบ
อุทกภัยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
ราย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยสูตรสหสัมพันธ์สัม-
ประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 
Coefficient) จนได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 

การวิ เคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธีทางสถิติ  โดยใ ช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
พรรณนาข้อมูลทั่วไป กรณีข้อมูลแจงนับน าเสนอจ านวน
และร้อยละ กรณีข้อมูลต่อเนื่องที่มีการแจกแจงปกติ
น าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีข้อมูล
มีการแจกแจงไม่ปกติน าเสนอ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยอันดับ 
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในระยะฟื้นฟู และค่าคะแนน
เฉลี่ยของความต้องการบริการของผู้ประสบอุทกภัยใน
ระยะฟื้นฟูของทุกกลุ่มด้วย Kruskal-Wallis Testและ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเลือกใช้ Mann-
Whitney U test เนื่องจากการแจกแจงของข้อมูลไม่
ปกติ โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

ผู้ประสบอุทกภัยทั้งผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มเปราะ
บางส่วนเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง คือมีอายุอยู่ในช่วง 41-
60 ปี (ผู้หญิงร้อยละ 42.4 ผู้ชายร้อยละ 52.2) ส าหรับ  
ผู้ประสบอุทกภัยผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น คือ มีอายุอยู่ในช่วง 21-
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40 ปี (ผู้หญิงร้อยละ 39.3 ผู้ชายร้อยละ 40.0)  ผู้ประสบ
อุทกภัยทั้งทุกกลุ่มส่วนใหญ่มีเช้ือชาติไทย ร้อยละ 100 
และนับถือศาสนาพุทธ (อยู่ในระหว่างร้อยละ 99.2 – 
100) สถานภาพสมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ (อยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 49.5-54.4) รองลงมาคือสถานภาพโสด 
(อยู่ในระหว่างร้อยละ26.1 – 49.5) และสถานภาพหม้าย
แต่พบว่าผู้หญิงทั้งกลุ่มเปราะบางและไม่เปราะบางมี
สถานภาพหม้ายมากกว่าผู้ชาย (ผู้หญิงอยู่ในระหว่างร้อย
ละ 10.2 – 16.0 ผู้ชายอยู่ในระหว่างร้อย 3.2 – 9.6) 
ระดับการศึกษาของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่มส่วนใหญ่อยู่
ในระดับประถมศึกษามากที่สุด (อยู่ในระหว่างร้อยละ
35.9 – 44.9) โดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง (อยู่ในระหว่าง
ร้อยละ 26.5 – 33.8) แต่ผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มเปราะ
บางส่วนใหญ่มีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย (อยู่ใน
ระหว่างร้อยละ 35.7 – 51.5) ส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย
กลุ่มไม่เปราะบางส่วนใหญม่ีรายไดเ้พียงพอต่อการใช้ (อยู่
ในระหว่างร้อยละ 35.3 – 40.8) ผู้หญิงและผู้ชายกลุ่ม
เปราะบางส่วนใหญ่มีหนี้สิน(อยู่ในระหว่างร้อยละ 51.7 – 
54.4) แต่ผู้หญิงและผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางส่วนใหญ่ไม่มี
หนี้สิน (อยู่ในระหว่างร้อยละ 54.9 – 65.8)  

บทบาทหน้าที่หลักในครอบครัวของผู้ประสบ
อุทกภัยก่อนประสบอุทกภัย พบว่า ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่ม
เปราะบางผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัวร้อยละ 
56.7 ผู้ชายกลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลหาเลี้ยง
ครอบครัวร้อยละ 75 และผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มไม่
เปราะบางท้ังผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้หาเลี้ยงและ
เป็นสมาชิกครอบครัวใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 56.8 และ 
53.7) ผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางทั้งผู้หญิงและ
ผู้ชายส่วนใหญ่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง แต่พบว่า ผู้ชาย 
(ร้อยละ 87.5) ได้รับการรักษาต่อเนื่องมากกว่าผู้หญิง 
(ร้อยละ 68.49) ส าหรับการเจ็บป่วยของสมาชิกใน
ครอบครัว พบว่า สมาชิกในครอบครัวของผู้ประสบ
อุทกภัยทุกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วยหรือท่ีต้องได้รับ
การรักษาต่อเนื่อง (อยู่ในระหว่างร้อยละ 90.3 – 96.3) 
 

ส่วนที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในระยะฟื้นฟ ู

2.1 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

น้อยถึงปานกลาง ( x = 1.59  SD = .66) ผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่ได้รับ คือ ตนเองไม่สามารถไปใช้บริการ
ทางสุขภาพได้ เนื่ องจากมีบทบาทหน้าที่ต้ องดูแล
ครอบครัว รองลงมาคือ ตนเองมีการเจ็บป่วยด้วยโรค

ประจ าตัวแต่ไม่ไดร้ับการรักษาต่อเนื่อง ( x = 1.94 และ 
1.90 ตามล าดับ)    

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบน้อยถึงปาน

กลาง ( x = 1.62  SD = .75) ผลกระทบด้านสุขภาพที่
ได้รับ คือ สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถไปใช้บริการทาง
สุขภาพได้ด้วยตนเองเนื่องจากต้องพึ่งพาผู้อื่นในการ
เดินทาง  รองลงมาคือสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา

สุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ( x = 1.87 
และ 1.77 ตามล าดับ) 

ผู้ หญิ งกลุ่ ม ไ ม่ เปร าะบางอยู่ ใ นระดั บ ได้ รั บ

ผลกระทบน้อย ( x = 1.06 SD = .75) ผลกระทบด้าน
สุขภาพท่ีได้รับ คือ ตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด 
วิตกกังวล ซึมเศร้า รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวมี
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น 

รองลงมาคือ ( x = 1.26 และ 1.25 ตามล าดับ)     
ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

น้อย ( x = .79 SD = .63) ผลกระทบด้านสุขภาพที่
ได้รับ คือ ตนเองและครอบครัวไม่ทราบสิทธิในการใช้
บริการทางสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัยเช่น สิทธิการ

รักษา รองลงมาคือตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต ( x = .97 
และ .94 ตามล าดับ) แสดงในตาราง 1-1 

ตารางที่ 1-1 แสดงผลกระทบด้านสุขภาพจาก
อุทกภัยในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม 
ลักษณะ

ของ
ผลกระทบ 

 

ผู้หญิง(238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง(206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

ด้านสุขภาพ 1.59 .66 1.62 .75 1.06 .75 .79 .63 

1. เกิดการสูญเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว 
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ลักษณะ
ของ

ผลกระทบ 
 

ผู้หญิง(238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง(206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

 .71 1.05 1.04 1.22 .47 .84 .36 .67 

2. ตนเองได้รับการบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วย 

 1.38 .91 1.41 .98 .76 .84 .61 .79 

3. ครอบครัวมีผู้ได้รับการบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วย 

 1.43 .86 1.60 .90 1.00 .90 .80 .89 

4. ตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า  

 1.71 .83 1.76 .83 1.26 1.04 .94 .96 

5. สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด ซึมเศร้า  

 1.82 .89 1.77 .76 1.25 1.12 .87 .95 

6. ตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังแต่ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 

 1.90 1.01 1.69 .99 1.05 1.07 .87 .93 

7. สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเร้ือรังแต่ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 

 1.66 .85 1.65 1.04 1.08 1.01 .85 .94 

8. ตนเองไม่สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้เนื่องจากมีบทบาท
หน้าที่ต้องดูแลครอบครัว 

 1.94 1.08 1.71 .96 1.12 1.10 .91 .96 

9. สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้ด้วยตน 
เองเนื่องจากมีบทบาทหนา้ที่ดูแลครอบครัว 

 1.74 .97 1.69 .95 1.14 1.06 .83 .99 

10. ตนเองไม่สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้เนื่องจากต้องพึ่งพา
ผู้อื่นในการเดินทาง 

 1.71 .97 1.75 1.05 1.16 1.11 .76 .93 

11. สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้ด้วย
ตนเองเนื่องจากต้องพึ่งพาผู้อื่นในการเดินทาง 
 1.65 .92 1.87 .92 1.19 1.15 .74 .94 

12. ตนเองและครอบครัวไม่ทราบสิทธิในการใช้บริการทางสุขภาพ
ในสถานการณ์อุทกภัย 
 1.45 .95 1.48 1.10 1.23 1.01 .97 .75 

การเปรียบเทียบผลกระทบโดยรวมและรายด้าน 
และเปรียบเทียบความต้องการบริการและการช่วยเหลือ
ของผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 
4 กลุ่ม โดยใช้สถิติ Kruskal-Wallis Test พบว่าแต่ละ

กลุ่ มมี ค วามแตกต่ า งกั นอย่ า งน้ อย 1 กลุ่ ม  จึ ง ไ ด้
เปรียบเทียบหาความแตกต่างของผลกระทบแต่ละกลุ่ม
โดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test พบว่า ผู้หญิงกลุ่ม
เปราะบางและผูช้ายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน (Mean Rank = 195.61 และ 173.31 
ตามล าดับ p = 0.055) แต่ผู้หญิงผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับ
ผลกระทบโดยรวมสูงกว่าผู้หญิงผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงเปรียบเทียบหาความ
แตกต่างของผลกระทบด้านสุขภาพของแต่ละกลุ่ม พบว่า  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางและผูช้ายกลุ่มเปราะบาง ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน (Mean Rank = 
189.25 และ 184.25 ตามล าดับ p = 0.679)   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
สูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 218.74 และ 176.55 ตามล าดับ p = 
0.000)  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูง
กว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 
(Mean Rank = 276.71 และ 136.58 ตามล าดับ p = 
0.000)  

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูง
กว่าผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 215.06 และ 142.75 ตามล าดับ p = 
0.000)  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูง
กว่าผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 267.41 และ 170.61 ตามล าดับ p = 
0.000)  

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูง
กว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 
(Mean Rank = 226.13 และ 118.67 ตามล าดับ p = 
0.000) ดังแสดงในตาราง 1-2 
ตารางที่ 1-2 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบด้าน
สุขภาพในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม 

ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง(1) และ ผู้ชายกลุม่เปราะบาง(2) 
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ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

 กลุ่ม(1) 238 0.92 1.58 189.25 -0.41 0.679 
 กลุ่ม(2) 136 1.00 1.54 184.44   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3)  และ ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) 
 กลุ่ม(3) 206 1.08 0.96 218.74 -3.67 0.000* 
 กลุ่ม(4) 190 0.63 0.58 176.55   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 136.58 -11.653 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 276.71   

ผู้ชายเปราะบาง(2)  และ ผู้หญิงกลุ่มไมเ่ปราะบาง(3) 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 215.06 -6.624 0.000* 
 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87  142.75   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(3) 206 1.08 0.96 170.61 -7.93 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 0.92 1.58 267.41   
ตารางที่ 1-2 แสดงการเปรยีบเทยีบผลกระทบดา้น
สุขภาพในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม (ต่อ) 

ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผู้ชายกลุ่มเปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(4) 190 0.63 0.58 118.67 -10.16 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.00 1.54 226.13   
*Mann-Whitney U test    

2.2 ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

ปานกลาง ( x = 2.00 SD = .75) ผลกระทบที่ได้รับคือ 
การคมนาคมหรือการเดินทางในชีวิตประจ าวันเกิด
อุปสรรคหรือไม่มีความสะดวก รองลงมาคือ ครอบครัว

ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย ( x = 2.12 และ 2.02ตามล าดับ) 
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

น้อยถึงปานกลาง ( x = 1.70 SD = .75) ผลกระทบที่
ได้รับคือ การคมนาคมหรือการเดินทางในชีวิตประจ าวัน
ไม่มีความสะดวก รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัวขาด
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชน        

( x = 1.77 และ 1.71 ตามล าดับ)   
ผู้ หญิ งกลุ่ ม ไ ม่ เปร าะบางอยู่ ใ นระดั บ ได้ รั บ

ผลกระทบน้อยถึงปานกลาง ( x = 1.48 SD = .98) 

ผลกระทบที่ได้รับคือ ตนเองและครอบครัวขาดแคลน
สาธารณูปโภค รองลงมาคือ การคมนาคมไม่มีความ

สะดวก ( x = 1.70 และ 1.66 ตามล าดับ) 
ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

น้อย ( x = 1.01 SD =.78) ผลกระทบที่ได้รับคือตนเอง
และครอบครัวขาดแคลนสาธารณูปโภค รองลงมาคือ 

ตนเองและครอบครัวต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย ( x =1.18 
และ1.17 ตามล าดับ) ดังตาราง1-3 

ตารางที่ 1-3 แสดงผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟูทุกกลุ่ม 
ลักษณะ
ของ

ผลกระทบ 

ผู้หญิง (238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง (206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

ด้านสังคม 2.00 .75 1.70 .75 1.48 .98 1.01 .78 

1. ตนและครอบครัวต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยเสียหาย 

 2.02 .94 1.71 .93 1.63 1.20 1.17 1.00 

2. ตนและครอบครัวขาดแคลนสาธารณูปโภคเช่นน้ าประปา ไฟฟ้า  

 2.01 1.01 1.68 .90 1.70 1.18 1.18 1.01 

3. การคมนาคมหรือการเดินทางในชีวิตประจ าวันไม่สะดวก  

 2.12 1.00 1.77 .89 1.66 .121 1.07 1.12 

4. เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 1.87 .85 1.71 .94 1.23 .120 .73 .96 

5. ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชน  

 2.00 1.01 1.58 1.07 1.30 1.05 .95 .92 

6. สมาชิกในครอบครัวขาดโอกาสมีส่วนร่วมท ากิจกรรมในชุมชน 

 1.95 1.07 1.75 .94 1.36 1.10 .94 .86 

การ เปรี ยบ เ ทียบผลกระทบ ด้ านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างผู้ประสบอุทกภัยผู้หญิงผู้ชายทั้งในกลุ่ม
เปราะบางและกลุ่มไม่เปราะบาง ได้ผลดังนี้ 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ชายกลุ่มเปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 203.45 และ 
159.59 ตามล าดับ p = 0.000)  
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ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางได้รับผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 226.06 และ 
168.62 ตามล าดับ p = 0.000) 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 277.20 และ 
135.97 ตามล าดับ p = 0.000)  

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางไดร้ับผลกระทบด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้หญิงกลุ่มไม่ เปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 188.90 และ 
160.01 ตามล าดับ p = 0.008)  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมสูงกว่าผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 257.90 และ 
181.60 ตามล าดับ p = 0.000)  

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางไดร้ับผลกระทบด้านสงัคมและ
สิ่ งแวดล้อมสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่ เปราะบางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 213.87 และ 
127.45 ตามล าดับ p = 0.000) ดังแสดงในตาราง 1-4 
ตารางที ่1-4 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม 

ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง(1) และ ผู้ชายกลุม่เปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(1) 238 1.04 2.00 203.45 -3.78 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.00 1.66 159.59   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3)  และ ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) 
 กลุ่ม(3) 206 1.54 1.33 226.06 -5.00 0.000* 
 กลุ่ม(4) 190 .833 .833 168.62   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 135.97 -11.756 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 277.20   

ผู้ชายเปราะบาง(2)  และ ผู้หญิงกลุ่มไมเ่ปราะบาง(3) 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 188.90 -2.649 0.008* 
 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87 160.01   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(3) 206 1.54 1.33 181.60 -6.26 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.04 2.00 257.90   

ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผู้ชายกลุ่มเปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(4) 190 .833 .833 127.45 -8.19 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.00 1.66 213.87   
*Mann-Whitney U test   

 

2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

ปานกลาง ( x = 1.96 SD = .78) ผลกระทบที่ได้รับ คือ 
ครอบครัวต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน
และเครื่องใช้ภายในบ้าน รองลงมาคือ ครอบครัวมีหนี้สิน

เพิ่มมากข้ึน ( x = 2.20 และ 2.16 ตามล าดับ) 
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

ปานกลาง ( x = 1.8 SD = .86) ผลกระทบที่ได้รับ คือ 
ครอบครัวต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน
และเคร่ืองใช้ภายในบ้าน รองลงมาคือ ประสบปัญหา

ว่างงานหรือสูญเสียรายได้ ( x = 2.04 และ 1.96 
ตามล าดับ) 

ผู้ หญิ งกลุ่ ม ไ ม่ เปร าะบางอยู่ ใ นระดั บ ได้ รั บ

ผลกระทบน้อยถึงปานกลาง ( x = 1.53 SD = 1.02) 
ผลกระทบที่ได้รับ คือ ครอบครัวต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมบ้านเรือน รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว

ประสบปัญหาว่างงานหรือสูญเสียรายได้ ( x = 1.82 
และ 1.61 ตามล าดับ) 

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอยู่ในระดับได้รับผลกระทบ

น้อย ( x = 1.16 SD = .82) ผลกระทบที่ได้รับคือ 
ครอบครัวต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน 
รองลงมาคือ ตนเองและครอบครัวไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ด้านการสูญเสียที่อยู่อาศัยและที่ท ากินจากภาครัฐ ( x = 
1.42 และ 1.24 ตามล าดับ) ดังตาราง 1-5 

ตารางที่ 1-5 แสดงผลกระทบด้านเศรษฐกิจใน
ระยะฟื้นฟขูองผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม 
ลักษณะ
ของ

ผลกระทบ 

ผู้หญิง (238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง (206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 
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ลักษณะ
ของ

ผลกระทบ 

ผู้หญิง (238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง (206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

1.96 .78 1.79 .86 1.53 1.02 1.16 .82 

1. ประสบปัญหาว่างงานหรือสูญเสียรายได้ 

 1.84 1.07 1.96 .99 1.50 1.26 .96 1.05 

2. สมาชิกในครอบครัวประสบปัญหาว่างงานหรือสูญเสียรายได้ 

 1.75 .91 1.73 .94 1.61 1.24 1.21 1.02 

3. ครอบครัวต้องสูญเสียที่ท ากิน 

 1.84 .97 1.70 1.06 1.58 1.20 1.18 1.08 

4. ครอบครัวต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน 

 2.20 .97 2.04 1.16 1.82 1.24 1.42 1.19 

5. ตนเองและครอบครัวไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านการสูญเสียที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินจากภาครัฐ 
 2.00 .94 1.60 1.01 1.38 1.07 1.24 1.12 

6. ครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 

 2.16 1.12 1.74 1.04 1.31 1.24 .92 1.06 

การเปรียบเทียบผลกระทบด้านเศรษฐกิจระหว่าง  
ผู้ประสบอุทกภัยผู้หญิงและผู้ชายทั้งในกลุ่มเปราะบางและ
กลุ่มไม่เปราะบาง ได้ผลดังนี้ 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าผู้ชายกลุ่มเปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 196.48 และ 171.79ตามล าดับ p 
= 0.033) 

ผู้หญิงกลุ่มไม่ เปราะบางได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 218.22 และ177.12 
ตามล าดับ p = 0.000)  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 265.04 และ151.19 ตามล าดับ p 
= 0.000)  

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่0.05 (Mean Rank = 188.68 และ160.16 ตามล าดับ 
p = 0.009)  

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที0่.05 (Mean Rank = 250.19 และ 190.51 ตามล าดับ 
p = 0.000) 

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
0.05 (Mean Rank = 203.63 และ 134.78 ตามล าดับ 
p = 0.000) ดังแสดงในตาราง 1-6 

ตารางที ่1-6 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจของผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟูทุกกลุ่ม 

ผล 
กระทบ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-value 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง(1) และ ผู้ชายกลุม่เปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(1) 238 1.00 2.00 196.48 -2.13 0.033* 
 กลุ่ม(2) 136 1.16 2.00 171.79   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3)  และ ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) 
 กลุ่ม(3) 206 1.50 1.50 218.22 -3.58 0.000* 
 กลุ่ม(4) 190 .75 .92 177.12   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 151.19 -9.476 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 265.04   

ผู้ชายเปราะบาง(2)  และ ผู้หญิงกลุ่มไมเ่ปราะบาง(3) 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 188.68 -2.617 0.009* 
 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87 160.16   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(3) 206 1.50 1.50 190.51 -4.90 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.00 2.00 250.19   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผู้ชายกลุ่มเปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(4) 190 .75 .92 134.78 -6.52 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.16 2.00 203.63   
 
ส่วนที่ 3 ความต้องการบริการและการช่วยเหลือของ  
ผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟู 

ความต้องการบริการและการช่วยเหลือในระยะ
ฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละกลุ่มมีดังนี้  
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ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางมีระดับความต้องการบริการ

และการช่วยเหลือปานกลางถึงมาก ( x = 2.83 SD = 
.90) บริการและการช่วยเหลือที่ความต้องการมากที่สุด
คือ ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค และ
รองลงมาคือ โอกาสในการไปรับสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือ

ต่างๆด้วยตนเอง ( x = 3.01 และ 2.95 ตามล าดับ) 
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางมีระดับความต้องการบริการ

และการช่วยเหลือปานกลาง ( x = 2.60 SD = .76) 
บริการและการช่วยเหลือที่ความต้องการ คือ การ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ บริการทางสุขภาพเช่น การ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การเยี่ยมบ้าน ( x = 2.80 
และ 2.79 ตามล าดับ) 

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางมีระดับความต้องการ

บริการและการช่วยเหลือปานกลาง  ( x = 1.92 SD = 
.91) บริการและการช่วยเหลือที่ความต้องการ คือ การ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ ความปลอดภัยด้านชีวิตและ

ทรัพย์สิน ( x = 2.11 และ 2.05 ตามล าดับ) 
ผู้ชายกลุ่มไม่ เปราะบางมีระดับความต้องการ

บริการและการช่วยเหลือปานกลาง ( x = 1.92 SD = 
.91) บริการและการช่วยเหลือที่ความต้องการ คือ การ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ โอกาสในการไปใช้บริการทาง

สุขภาพด้วยตนเอง ( x = 1.86 และ 1.81 ตามล าดับ) 
ดังแสดงในตาราง 2-1 
ตารางท่ี 2-1 แสดงความต้องการบริการและการ
ช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูของผู้ประสบอุทกภัยทุกกลุ่ม 

ลักษณะ
บริการ 

ผู้หญิง (238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง (206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

ความต้องการ 2.83 .90 2.60 .76 1.92 .91 1.65 .68 

1. ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคและบริโภค  

 3.01 1.24 2.75 1.18 2.03 1.26 1.59 1.06 

2. ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.73 1.04 2.65 .95 2.05 1.12 1.74 97 

3. บริการทางสุขภาพ เช่น การออกหน่วย การเยี่ยมบ้าน  

ลักษณะ
บริการ 

ผู้หญิง (238) 
เปราะบาง 

ผู้ชาย (136) 
เปราะบาง 

ผู้หญิง (206) 
ไม่เปราะบาง 

ผู้ชาย (190) 
ไม่เปราะบาง 

x  SD x  SD x  SD x  SD 

 2.85 1.04 2.79 .98 1.95 1.11 1.79 .96 

4. การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส าหรับการเจ็บป่วยเร้ือรัง 

 2.83 1.04 2.57 .94 1.95 1.11 1.75 1.00 

5. โอกาสในการไปใช้บริการทางสุขภาพด้วยตนเอง 

 2.84 1.01 2.17 1.00 1.85 1.02 1.81 .91 

6. การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

 2.87 1.11 2.80 1.07 2.11 1.21 1.86 .98 

7. ความช่วยเหลือด้านการสูญเสียที่ท ากิน 

 2.69 1.08 2.48 1.05 1.83 1.15 1.69 .91 

8. ความช่วยเหลือด้านการท างาน เช่น กรณีว่างงาน  

 2.81 1.09 2.54 1.14 1.96 1.17 1.74 .94 

9. ความช่วยเหลือด้านการเดินทางเพื่อมาใช้บริการที่จัดขึ้น 

 2.79 1.11 2.43 1.07 1.88 1.11 1.68 .93 

10. ความช่วยเหลือด้านการ ศึกษาเช่น การให้เงินช่วยเหลือ 

 2.71 1.08 2.38 1.10 1.83 1.19 1.68 .94 

11. โอกาสในการไปรับการช่วยเหลือด้านการสูญเสียที่อยู่อาศัย
หรือที่ท ากินด้วยตนเอง 
 2.88 1.18 2.71 1.09 1.82 1.19 1.52 .99 

12. โอกาสในการไปรับสิ่งของหรือเงินช่วยเหลือด้วยตนเอง 

 2.95 .94 2.68 .89 1.92 1.18 1.52 .88 

13. สิทธิในการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมในกรณีหลังอุทกภัย  

 2.82 1.09 2.57 1.16 1.91 1.18 1.56 .90 

14. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชุมชน 

 2.85 1.01 2.31 .90 1.83 1.20 1.45 .97 

15. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา/การช่วยเหลือ 

 2.87 1.02 2.49 .94 1.88 1.16 1.43 .93 

การเปรียบเทียบค่าคะแนนความต้องการบริการ
และการช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟูของ
ทุกกลุ่ม พบว่า 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางมีความต้องการบริการและ
การช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูสูงกว่าผู้ชายกลุ่มเปราะบาง
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 203.33 
และ 159.79 ตามล าดับ p = 0.000)   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางมีความต้องการบริการและ
การช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 216.38 
และ179.12 ตามล าดับ p = 0.001)   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบางมีความต้องการบริการและ
การช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 279.33 
และ 133.30 ตามล าดับ p = 0.000) 

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางมีความต้องการบริการและ
การ ช่วยเหลือ ในระยะฟื้นฟูสู งกว่ าผู้ หญิ งกลุ่ ม ไม่
เปราะบางอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean 
Rank = 217.34 และ 141.24 ตาม ล าดับ p = 0.000) 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางมีความต้องการบริการและ
การ ช่วยเหลือ ในระยะฟื้นฟู สู งกว่ าผู้ หญิ งกลุ่ ม ไม่
เปราะบางอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean 
Rank = 277.58 และ 158.86 ตามล าดับ p = 0.000) 

ผู้ชายกลุ่มเปราะบางมีความต้องการบริการและ
การช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูสูงกว่าผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่0.05 (Mean Rank = 
225.89 และ 118.84 ตามล าดับ p=0.000) แสดงดัง
ตาราง 2-2 

ตารางที่ 2-2 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการ
บริการส าหรับผู้ประสบอุทกภัยในระยะฟื้นฟูทุกกลุ่ม 

ความ
ต้องการ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-
value 

ผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง(1) และ ผู้ชายกลุม่เปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 203.33 -3.75 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 159.79   

ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3)  และ ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) 
 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87 216.38 -3.24 0.001* 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 179.12   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 133.30 -12.139 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 279.33   

ผู้ชายเปราะบาง(2)  และ ผู้หญิงกลุ่มไมเ่ปราะบาง(3) 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 217.34 -6.969 0.000* 

ความ
ต้องการ 

n IQR Median Mean 
Rank 

Z p-
value 

 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87 141.24   
ผู้หญิงกลุ่มไม่เปราะบาง(3) และ ผูห้ญิงกลุ่มเปราะบาง(1) 

 กลุ่ม(3) 206 1.33 1.87 158.86 -9.73 0.000* 
 กลุ่ม(1) 238 1.33 3.13 277.58   

ผู้ชายกลุ่มไม่เปราะบาง(4) และ ผู้ชายกลุ่มเปราะบาง(2) 
 กลุ่ม(4) 190 .800 1.60 118.84 -10.12 0.000* 
 กลุ่ม(2) 136 1.20 2.66 225.89   
*Mann-Whitney U test 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผู้ประสบอุทกภัยผูห้ญิงกลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบด้านสุขภาพเกี่ยวกับการไม่สามารถไปใช้บริการ
ทางสุขภาพได้เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว 
เพราะผู้หญิงต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว บางคนต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วย ท าให้การ
เจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวไม่ได้รับการรักษา  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ประสบอุทกภัยผู้ชายกลุ่ม
เปราะที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวไม่
สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
สมาชิกในครอบครัวต้องพึ่งพาผู้ชายในการเดินทางด้วย
เช่นกัน แต่ผู้ชายในระยะฟื้นฟูผู้ชายต้องซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยและผู้หญิงต้องช่วยเหลืองานบ้าน จึงท าให้ผู้หญิงและ
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางไม่สามารถไปใช้บริการทางสุขภาพได้ 
อันเนื่องมาจากบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชาย
กลุ่มเปราะบางเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น เครียด วิตกกังวล 
ซึมเศร้า ทั้งสาเหตุจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย ปัญหาหนี้สิน 
และการไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้หญิงและ
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่มีรายได้แต่ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายและมีหนี้สินมากกว่ากลุ่มไม่เปราะบาง และผู้ชาย
กลุ่มเปราะบางส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่หลักในการหาเลี้ยง
ครอบครัว ทั้งที่ตนเองก็มีความเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังหรือมี
ความพิการ ด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกลุ่ม
เปราะบางได้รับผลกระทบด้านสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่น 
โดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มเปราะบางที่มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การดูแลหาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงต้องท าหน้าที่ในการดูแล
สมาชิกในครอบครัว จัดการงานในบ้านเป็นหลัก และต้องมี
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บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าครอบครัวเพิ่มขึ้น ยิ่งท าให้ไม่
สามารถไปรับบริการทางสุขภาพได้ 

ส าหรับผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงกลุ่มเปราะบางได้รับ
ผลกระทบมากกว่าทุกกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
เกี่ยวกับการคมนาคมหรือการเดินทางในชีวิตประจ าวันเกิด
อุปสรรคหรือไม่มีความสะดวก เนื่องมาจากการคมนาคม
หรือการเดินทางที่เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังได้รับ
ผลกระทบเกี่ยวกับการขาดแคลนสาธารณูปโภค เช่น การ
ขาดแคลนยานพาหนะในการเดินทาง ผลกระทบเกี่ยวกับ
ครอบครัวที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน
และเครื่องใช้ภายในบ้าน และต้องประสบปัญหาขาดรายได้ 
เนื่องจากไม่สามารถท ากินได้ดังเดิม เป็นหนี้ที่เกิดจากการ
กู้ยืมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง 
ยังไม่สามารถด าเนินชีวิตตามปกติได้เดิม ผู้หญิงกลุ่ม
เปราะบางจึงต้องการบริการและการช่วยเหลือด้านเครื่อง
อุปโภคและบริโภค ซึ่งยังมีความจ าเป็นที่อยากให้มีการ
สนับสนุนต่อในระยะฟื้นฟู รวมถึงโอกาสในการไปรับสิ่งของ
หรือเงินช่วยเหลือต่างๆด้วยตนเอง  

ดังนั้นการจัดบริการส าหรับผู้ประสบอุทกภัยในระยะ
ฟื้นฟู จึงควรเป็นบริการที่มีการบูรณาการมิติหญิงชาย 
(Gender mainstreaming) เพื่อช่วยให้เกิดบริการที่เป็น
ธรรมและมีความเสมอภาคเชิงเพศภาวะ (gender 
equality) ซึ่งเป็นความยุติธรรมในการกระจายผลประโยชน์  
อ านาจ  ทรัพยากร และความรับผิดชอบระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายตามความจ าเป็น  ยอมรับว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความ
จ าเป็นที่แตกต่างกัน มีความเท่าเทียมกันในสิทธิ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบและโอกาส ผู้หญิง ผู้ชาย มีสถานภาพที่เท่า
เทียมกันในการใช้สิทธิของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่  
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนการได้ประโยชน์จากผล
การพัฒนานั้นด้วย (เรวดี, 2553; ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, 2550) ซึ่งจากการศึกษานี้ผู้หญิงและ
ผู้ชายกลุ่มเปราะบางยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการต่างๆ 
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริการทางสุขภาพเนื่องจากบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย (gender relations)  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดบริการทางสุขภาพส าหรับผู้ประสบ

อุทกภัยในระยะฟื้นฟูควรค านึงถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้น าครอบครัว  

2. การวางแผนงานโครงการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและลดผลกระทบจากอุทกภัยในระยะฟื้นฟูควรน า
ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางในการวางแผนการ
ให้บริการครั้งต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ
ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาสาสมัครในการวิจัยที่ให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 
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ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค  
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

The Selected Factors Related to Adversity Quotient (AQ)  
of The First Year Students of Naresuan University 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 
และสร้างสมการพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความ
กระตือรือร้น ความต้องการอ านาจเหนือผูอ้ื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ นสิิต
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรจ านวน 351 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ความ
กระตือรือร้น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคและปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคได้ คือ ความฉลาดทางอารมณ์
และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเองโดยปัจจัยคัดสรรทั้งสองสามารถร่วมกันอธิบายการผันแปรของความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค ได้ร้อยละ 12 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to explore the relationship between 5 selected factors and the 
adversity quotient (AQ), as well as, to construct predictive equations for AQ. Participants were 351 first year 
students of Naresuan University. Four selected factors including emotional quotient (EQ), enthusiasm, self-
esteem, and sense of personal freedom were found to be correlated with AQ, while dominance failed to 
show any significant relationship with AQ. However, only EQ and sense of personal freedom could predict 
AQ. Combination of both factors could explain the variance of AQ around 12 percent. 

 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยคัดสรร สมัพันธ์ความสามารถในการเผชิญ และฝ่าฟันอุปสรรค 
Key Words :The selected factors,Related, Adversity quotient 
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บทน า 
โดยธรรมชาติแล้ว ตลอดชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงวาระสุดท้ายต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) และเป็นสังคมของความรู้(Knowledge 
Based Society) ส่งผลให้คนในสังคมจ าเป็นต้องมีการ
ปรับรูปแบบการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ที่ตนด ารงอยู่ บุคคลใดที่สามารถปรับตัวได้ก็สามารถใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข แต่ในทางกลับกันหากบุคคลใดที่ไม่
สามารถปรับตัวหรือมีความยากล าบากในการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมก่อให้เกิดความ
ทุกข์ ปัญหาการปรับตัวเป็นเพียงปัญหาหนึ่งของมนุษย์
เท่านั้น หากลองพิจารณาจะพบว่ามนุษย์ทุกคนต่างเกิด
มาก็มีปัญหาแตกต่างกันไปตามช่วงวัยปัญหาเหล่านี้ย่อม
มีลักษณะเฉพาะของการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่
นอกจากความเฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหาแล้ว การมี
ความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การมีจิตใจที่เข้มแข็ง 
เด็ดเดี่ยว ซึ่งเป็นคุณลักษณะข้อหน่ึงของความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
บุคคลสามารถก้าวผ่านปัญหาความยากล าบากไปสู่ประตู
ของความส าเร็จและท าให้ชีวิตมีความสุขได้ในที่สุด การ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆควบคู่ไปกับการพัฒนาความ 
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เป็น
แนวคิดและทฤษฎีที่นักจิตวิทยาและผู้เช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ ให้ความสนใจ โดยนักจิตวิทยาที่ส าคัญในกลุ่มนี้คือ 
พอล จี สโตลท์ซ (Paul G. Stoltz) โดย สโตลท์ซ 
(Stoltz, 1977) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็น
ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกถึงรูปแบบหรือ
พฤติกรรมการตอบสนองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคหรือความยากล าบาก เกิดข้ึนจากการท างาน
ของสมอง  ซึ่ ง จ ากการศึ กษา ในบุ คคลที่ ป ระสบ
ความส าเร็จในอาชีพต่างๆ โดยใช้แบบทดสอบทาง
สติปัญญาสโตลท์ซ กลับพบว่าสติปัญญาไม่ได้เป็นตัวแปร
ส าคัญที่บ่งบอกถึงความส าเร็จ แต่กลับเป็นความสามารถ

ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคที่สามารถบ่งบอกถึง
ความส าเร็จของบุคคลได้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม 
และจากการศึกษาต่อยังพบอีกว่า ความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสามารถฝึกฝนและพัฒนาต่อไป
ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม ยิ่งบุคคลมีการฝึกฝนและ
พัฒนามากขึ้นเพียงใด ยิ่ งท าให้บุคคลนั้นสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคจะท าให้บุคคลสามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างทันท่วงทีและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จต่อไป 

ดังนั้น เมื่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญซึ่งสามารถฝึกฝนและ
พัฒนาได้ ผู้วิจัยจึงสนใจและต้องการศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 เนื่องจาก
กลุ่มคนเหล่านี้ก าลังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิตและต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งหากศึกษา
พบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์และสามารถท านาย
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคได้ กลุ่มคน
เหล่านี้ยังมีเวลาในมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย 4 ปี เพื่อ
ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความ
สมบูรณ์และเสริมสร้างปัจจัยป้องกันทางด้านจิตใจให้มี
ความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ 

ความฉลาดทางอารมณ์ ความกระตือรือร้น  ความ
ต้องการอ านาจเหนือผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง 
และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเองกับความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

2. เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์ความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค จากปัจจัยคัดสรร ได้แก่ 
ความฉลาดทางอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความ
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ต้องการอ านาจเหนือผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง
และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความต้องการอ านาจ
เหนือผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกเป็น
อิสระในตนเอง กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค และค้นหาตัวแปรพยากรณ์ความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
ช้ันปีที่ 1การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อายุ 18 ปี ขึ้นไปจ านวน351คนท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota  sampling)โดยแบ่งนิสิตตามกลุ่มวิชา
ตามประกาศของส านักงานอธิการบดี กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) ออกเป็นทั้งสิ้น 
3 กลุ่มวิชา ได้แก่  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเก็บข้อมูลทุกกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาละ 117 
คน จากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่ ว น ที่  1  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล 

ประกอบด้วย เพศ และกลุ่มวิชาที่ก าลังศึกษา 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับ

ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 
50 ข้อ ประกอบด้วยปัจจัยคัดสรร 5 ปัจจัย ได้แก่ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความต้องการ
อ านาจเหนือผู้อื่น ความภาคภูมิ ใจในตนเอง และ
ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง  

 
 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรค มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบบ Bipolar 5 ระดับ จ านวน32 
ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windowsวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive statistics) 
แสดงข้อมูลแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและ      
ฝ่าฟันอุปสรรค โดยวิธีการของ เพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และหา
ตัวแปรพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 351 คน เป็นเพศหญิง 
262 คน (ร้อยละ74.6) และเป็นเพศชาย 89 คน (ร้อยละ 
25.4) ก าลังศึกษาอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
117 คน (ร้อยละ 33.3) ศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี117 คน (ร้อยละ 33.3) และศึกษาอยู่ใน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 117 คน (ร้อยละ 
33.3) 

เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัย     
คัดสรรทั้ง 5 ปัจจัย ดังนี้ มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน
ระดับสูง (Mean = 3.91, S.D. = .38) มีความ
กระตือรือร้นอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.03, S.D. 
= .47) มีความต้องการอ านาจเหนือผู้อื่นอยู่ในระดับปาน
กลาง (Mean = 2.81, S.D. = .59) มีความภูมิใจใน
ตนเองอยู่ในระดับสูง (Mean = 3.59, S.D. = .44) และมี
ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเองอยู่ในระดับสูง (Mean = 
3.85, S.D. = .49) ส่วนความสามารถในการเผชิญและ 
ฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดับสูง (Mean = 130.26, S.D. = 
12.09) 
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ตารางที่ 1ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของปัจจัยคัดสรรและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค         
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (n = 351) 

ปัจจัยคัดสรร                  
ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

ความ
กระตือรือร้น 

ความต้องการ
อ านาจ 

เหนือผู้อื่น 

ความ
ภาคภูมิใจ 
ในตนเอง 

ความรู้สึก 
เป็นอิสระ 
ในตนเอง 

ความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรค .31** .21** .09 .22** .27** 

** p<0.01 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัคัดสรร

เกือบทุกปัจจัย ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความ
กระตือรือร้น ความภาคภมูิใจในตนเอง และความรูส้ึกเป็น
อิสระในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน

การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 ส่วนความต้องการอ านาจเหนือผู้อื่นไมม่ี
ความสมัพันธ์ทางสถิติกบัความสามารถในการเผชิญและฝา่
ฟันอุปสรรค

 

ตารางที่ 2การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ปัจจัยคัดสรร
เป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร  (n = 
351) 

ปัจจัยคัดสรร R R2 SEest B SEb β t 

ความฉลาดทางอารมณ ์ .31 .09 11.49 7.31 1.77 .23 4.13** 

ความรูส้ึกเป็นอสิระในตนเอง .34 .12 11.37 4.08 1.38 .16 2.96** 

a = 85.86 

** p<0.01 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง (SF) 
สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค (AQ) ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
เรียงล าดับค่าที่มีอ านาจในการพยากรณ์จากมากไปน้อย 

โดยปัจจัยคัดสรรทั้ง 2 ปัจจัย สามารถอธิบายการผันแปร
ของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค            
ได้ร้อยละ 12 (R2)สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ คือ 
สมการในรูปคะแนนดิบ :AQ = 85.86 + 7.31EQ + 4.08SF

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน : ZAQ = .23EQ + .16
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ปัจจัยคัด
สรรเป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในองค์ประกอบด้าน C-Control : การควบคุมสถานการณ์ที่
เป็นอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (n = 351) 

ปัจจัยคัดสรร R R2 SEest B SEb β t 

ความภูมิใจในตนเอง .32 .10 3.75 1.27 .58 .14 2.17** 

ความฉลาดทางอารมณ์ .36 .13 3.69 1.73 .63 .17 2.73** 

ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง .38 .15 3.66 1.24 .48 .15 2.56** 

a = 16.89 

**p < 0.01 

 

ตารางที่ 4การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ปัจจัยคัดสรร
เป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในองค์ประกอบด้าน O2-Origin และ Ownership : การรับรู้
สาเหตุและความรับผิดชอบต่ออุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (n = 351) 

ปัจจัยคัดสรร R R2 SEest B SEb β t 

ความฉลาดทางอารมณ์ .14 .02 .38 1.48 .53 .14 2.78** 

a = 29.28 

**p <0.01 

 

ตารางที่ 5การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ปัจจัยคัดสรร
เป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในองค์ประกอบด้าน R-Reach : การรับรู้ผลกระทบของอุปสรรค 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (n = 351) 

ปัจจัยคัดสรร R R2 SEest B SEb β t 

ความฉลาดทางอารมณ์ .13 .01 5.89 2.0 .81 .13 2.47** 

a = 20.18 

**p <0.01 
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ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Step–wise Multiple Regression Analysis) โดยใช้ปัจจัย           
คัดสรรเป็นตัวพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในองค์ประกอบด้าน E-Endurance : ความอดทนต่อ
อุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร (n = 351) 

ปัจจัยคัดสรร R R2 SEest B SEb β t 

ความฉลาดทางอารมณ์ .30 .09 3.59 2.36 .55 .24 4.24** 

ความรู้สึกเป็นอิสระใน
ตนเอง 

..32 .10 3.57 .99 .43 .13 2.30** 

a = 20.98 

**p <0.01 

 จากตารางที ่3–6 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคัดสรรที่
สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคในองค์ประกอบด้านการควบคุมสถานการณ์ที่เป็น
อุปสรรค (AQC) ได้คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง (SE)  
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความรู้สึกเป็นอิสระใน
ตนเอง (SF) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยปัจจัยคัด
สรรทั้ง 3 ปัจจัย สามารถอธิบายการผนัแปรของการควบคุม
สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคได้ร้อยละ 15 (R2)สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ คือ สมการในรูปคะแนนดิบ :AQC = 
16.89 + 1.27SE + 1.73EQ + 1.24SFสมการในรูปคะแนน
มาตรฐาน : ZAQC = .14SE + .17EQ + .15SF ปัจจัยคัดสรรที่
สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคในองค์ประกอบด้านการรับรู้สาเหตุและความ
รับผิดชอบต่ออุปสรรค (AQO) ได้ คือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยความ
ฉลาดทางอารมณ์สามารถอธิบายการผันแปรของการรับรู้
สาเหตุและความรับผิดชอบต่ออุปสรรค ได้ร้อยละ 2 (R2) 
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ คือ สมการในรูปคะแนน
ดิบ :AQo = 29.28 + 1.48EQ สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
: ZAQO = .14EQปัจจัยคัดสรรที่สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการเผชิญและฝ่ าฟันอุปสรรคใน
องค์ประกอบด้านการรับรู้ผลกระทบของอุปสรรค (AQR)ได้ 
คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 โดยความฉลาดทางอารมณ์สามารถอธิบายการผันแปร

ของการรับรู้สาเหตุและความรับผิดชอบต่ออุปสรรค        
ได้ร้อยละ 1 (R2)สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ คือ 
สมการในรูปคะแนนดิบ :AQR = 20.18 + 2.0EQ สมการใน
รูปคะแนนมาตรฐาน : ZAQR = .13EQปัจจัยคัดสรรที่สามารถ
พยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคใน
องค์ประกอบด้านความอดทนต่ออุปสรรค (AQE) ได้        
คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความรู้สึกเป็นอิสระ
ในตนเอง (SF) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยปัจจัย   
คัดสรรทั้ง 2 ปัจจัย สามารถอธิบายการผันแปรของ     
ความอดทนต่ออุปสรรค ได้ร้อยละ 10 (R2)สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ คือ สมการในรูปคะแนนดิบ :AQE = 
20.98 + 2.36EQ + .99SF สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน : 
ZAQE = .24EQ + .13SF 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความฉลาด
ทางอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความต้องการอ านาจ
เหนือผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึกเป็น
อิสระในตนเอง กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค และค้นหาตัวแปรพยากรณ์ความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ของนิสิตระดับปริญญาตรี     
ช้ันปีท่ี 1 
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จากการศึกษาครั้ งนี้พบว่ า  ปัจจั ยคัดสรรที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรค ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ความ
กระตือรือร้น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึก
เป็นอสิระในตนเอง ส่วนปัจจัยความต้องการอ านาจเหนือ
ผู้อื่นไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เนื่องจาก 
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ตระหนักรู้ เข้าใจ จัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อ
ใช้ในการเผชิญหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถอดทน     
อดกลั้น ไม่ยอมแพ้ มีสติในการตัดสินใจ และน าพาตนเอง
ให้ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส าเร็จในชีวิตได้      
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวดี(2548) 
ลักขณา(2550) และ วลีรัตน์ (2552) ได้ศึกษาพบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

ความกระตือรือร้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เนื่องจาก 
ความกระตือรือร้นท าให้บุคคลมีความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน 
กล้าเสี่ยง พัฒนาเพื่อให้ตนเองมีความก้าวหน้าอยู่เสมอและ
ไม่ย่อท้อแม้ต้องเจอกับอุปสรรคผลการศึกษาน้ีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เมธยา (2546) และ รัชภูมิ (2550) ได้
ศึกษาพบว่า ความกระตือรือร้น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เนื่องจาก 
ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อ
ตนเอง เช่ือว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ มีทัศคติหรือ
มุมมองที่ดีแม้เกิดปัญหา มีความเช่ือมั่นใจตนเอง และมี
ความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งหากบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองมาตั้ งแต่ต้นแล้ว เมื่อเจอกับปัญหาอุปสรรค       
บุคคลเหล่านี้ย่อมมีต้นทุนหรือมีทรัพยากรภายในตนเองที่
มากกว่าบุคคลอื่นท าให้พร้อมที่จะเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค
ไปได้มากยิ่งขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ

เมธยา (2546)  รัชภูมิ(2550) และวลีรัตน์(2552) ได้ศึกษา
พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เนื่องจาก 
ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเองท าให้บุคคลรับรู้และยอมรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง เช่ือมั่นในตนเอง อดทนต่อ  
สิ่งที่ยากล าบาก มีอิสระในการคิด การตัดสินใจ และ      
การกระท า เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค บุคคลที่มี
คุณลักษณะดังกล่าวจึงไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหา 
แต่มองว่าเป็นความจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้ ประกอบกับ
การมีความเช่ือมั่นในตนเอง ยอมรับศักยภาพของตนเอง    
มีความอดทนอดกลั้น และมีอิสระในการคิดหรือการกระท า 
จึงท าให้บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการ
จัดการสถานการณใ์ห้ผ่านพ้นไปได้ผลการศกึษานี้สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ เมธยา (2546) และรัชภูมิ(2550) ได้ศึกษา
พบว่า ความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 

ความต้องการอ านาจเหนือผู้อื่นไม่มีความสัมพันธ์   
ทางสถิติกับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจาก ความต้องการอ านาจเหนือผู้อื่น
เป็นความสามารถของบุคคลในการโน้มน้าว ชักจูง หรือ
บังคับบุคคลอื่น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางร่างกาย การกระท า 
หรือความคิด ให้ปฏิบัติตามความต้องการหรือเป้าหมาย
ของตนเอง ท าให้ผู้อื่นรู้สึกเกรงกลัวหรือศรัทธา รวมถึง
พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ ซึ่งการที่บุคคลนั้นมี
อ านาจเหนือผู้อื่นก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะสามารถ
เผชิญและแก้ปัญหาได้ดีเสมอไป เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
บุคคลเหล่านั้นอาจสั่งการให้ผู้ที่อยู่ใต้อ านาจจัดการแก้ไข
ปัญหาแทนได้ โดยที่ไม่ต้องลงมือท าด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ดนัย(2551) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ความเป็นเจ้านายไว้ว่า เป็นผู้ที่ต้องการมี ต าแน่งหรือ
อ านาจเหนือกว่าผู้อื่น คอยผลักดันให้งานไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ ให้ความส าคัญแต่หน้าที่การงานโดยไม่ค านึงถึง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แยกตัวเอง สนใจเฉพาะพวก
พ้องของตนเองเท่านั้น เป็นผู้มีความรู้และประสบการณม์าก
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แต่ไม่ลงมือท า คอยแต่จะออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด าเนินการทั้งหมด เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะคอย
สร้างความกดดันและความตื่นตระหนกให้กับผู้อื่น ส่งผลให้
ทั้งตนเองและคนรอบข้างเกิดความรู้สึกหดหู่  ท้อแท้ 
หวาดกลัว บรรยากาศในการท างานจึงเลวร้ายมากยิ่งขึ้น 
และส่วนใหญ่มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้อื่น 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยคัดสรรที่สามารถ
พยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคได้ 
คือ ความฉลาดทางอารมณ์และความรู้สึกเป็นอิสระใน
ตนเอง โดยปัจจัยคัดสรรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปร
ของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค             
ได้ร้อยละ 12 แสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลเผชิญกับปัญหา
อุปสรรค ความฉลาดทางอารมณแ์ละความรู้สึกเป็นอิสระใน
ตนเอง จะท าให้บุคคลมองปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็น
จริง สามารถตระหนักรู้ เข้าใจ ตลอดจนสามรถจัดการและ
ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ในขณะที่เผชิญกับ
ปัญหา เมื่อไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบ
กับการมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความอดทนอดกลั้น        
มีอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการกระท า จึงท าให้
บุคคลเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการจัดการ
กับปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้ 

และเมื่อค้นหาปัจจัยคัดสรรที่สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคโดยแยกตาม
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการควบคุม
สถานการณ์ที่ เป็นอุปสรรค มีปัจจัยคัดสรรที่สามารถ
พยากรณ์ได้ คือ ความภาคภูมิใจในตนเอง ความฉลาดทาง
อารมณ์ และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง องค์ประกอบ
ด้านการรับรู้สาเหตุและความรับผิดชอบต่ออุปสรรค         
มีปัจจัยคัดสรรที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ องค์ประกอบด้านการรับรู้ผลกระทบของอุปสรรค 
มีปัจจัยคัดสรรที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ และองค์ประกอบด้านความอดทนต่ออุปสรรค     
มีปัจจัยคัดสรรที่สามารถพยากรณ์ได้ คือ ความฉลาดทาง
อารมณ์ และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง จะเห็นได้ว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคทั้งโดยรวม

และแยกตามองค์ประกอบในทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า    
ความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญมากท่ีสุดเมื่อบุคคล
ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากการตระหนักรู้ 
เข้าใจ ตลอดจนสามรถจัดการและควบคุมอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเอง เป็นจุดส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
ปัญหาโดยไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงท าให้
กระบวนการจัดการปัญหาในด้านอ่ืนๆสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้      
ในที่สุด 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความกระตือรือร้น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรู้สึก
เป็ นอิ สระในตนเอง  มี ความสั มพันธ์ ทางบวกกั บ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ดังนั้น 
สถานศึกษา หน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ
พัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควรตระหนักถึง
ความส าคัญของตัวแปรดังกล่าว โดยเฉพาะความฉลาดทาง
อารมณ์และความรู้สึกเป็นอิสระในตนเอง ในการน ามา
ประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอน อันเป็นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้มี   
ความสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็ง และมีความพร้อมในการ
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรค เพื่อก้าวไปสู่ความสุข 
ความส าเร็จในชีวิตต่อไป 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. ปัจจัยคัดสรรในการศึกษาครั้งนี้  เป็นปัจจัย ด้าน
จิตวิทยา (Psychology) ทั้งหมด จึงอาจท าให้ไม่
สามารถพยากรณค์วามสามารถในการเผชิญและฝ่าฟนั
อุปสรรได้อย่างครอบคลุม 

2. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนิสิตนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถอธิบายครอบคลุมกับประชากรในกลุ่มอื่นซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันไป เช่น นิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอื่น เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากปัจจัยคัดสรรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นปัจจัย
ด้านจิตวิทยา (Psychology) ทั้งหมด ท าให้สามารถ
พยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคได้เพียงบางส่วนเท่านั้น จึงควรมีการศึกษา
ปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ท้ังปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
(Psychology) สรีระวิทยาของระบบประสาท 
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การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความ 
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในกลุ่ม
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ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
Prevalence and Factors Associated with Depressive Episode  

Among Caregivers of Patients with Schizophrenia 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่าง

คือ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พาผู้ป่วยมารับการตรวจที่หน่วยจิตเวชศาสตร์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 88 คน ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทใน
การศึกษาครั้งนี้คือ 10 คน (11.4%) โดยแบ่งเป็นผู้ดูแลที่เป็น Major Depressive Episode จ านวน 4 คน (4.5%) และ
ผู้ดูแลที่เป็น Dysthymia จ านวน 6 คน (6.8%) และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิต
เภทโดยวิธีการถดถอยพหุแบบลอจิสติก (stepwise forward logistic regression) พบว่ามีปัจจัย 3 ปัจจัย คือ คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพจิต (Adjusted OR .896)  ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยในช่วงตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี (Adjusted OR 9.77) และ
การมีโรคประจ าตัวของผู้ดูแล (Adjusted OR 19.70) ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 

 

ABSTRACT 
This research focuses on the prevalence and factors associated with depressive episode in 

primary caregivers of schizophrenic patients who take patients to psychiatric outpatient department 
Siriraj hospital. The total 88 primary caregivers found thatcaregivers depression was 11.4% (n = 10); 
Major Depressive Episode was 4.5% (n = 4) and Dysthymia was 6.8% (n = 6). Additionally, 3 significant 
factors that associated with caregiver depression by stepwise forward logistic regression werequality of 
life in mental healthof caregivers(Adjusted OR.896), the duration of caring since 6 months to 4 years 
(Adjusted OR 9.77) and the medical problem of caregivers (Adjusted OR 19.70). 

 
 
 
 

 
ค าส าคัญ : ความชุก ภาวะซมึเศรา้ ผู้ดูแลผู้ป่วยจติเภท  
Key Words:Prevalence, Depression, Caregiver with Schizophrenic Patient 
*นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิทยานิพนธบ์ัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

725

บทน า 
โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยที่สุดชนิด

หนึ่ง และเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ 
การรับรู้และพฤติกรรม โรคจิตเภทส่วนใหญ่มักเริ่มป่วย
ตั้งแต่อายุยังน้อย มีการด าเนินโรคแบบเรื้อรัง ต้องรักษา
เป็นเวลานานหลายปีจนถึงตลอดชีวิต และส่วนใหญ่มี
ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาน้อย ส่งผลท าให้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้ไม่ดี  มีความ
บกพร่องทางหน้าที่การงานหรือการเรียน ขาดแรงจูงใจ
ในการท าสิ่งต่างๆ รวมถึงมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม 
(เอื้ออารีย์สาริกา, 2543, และสมภพ เรืองตระกูล, 2543 
และ 2549) อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาลจิต
เวชไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด โดยมีนโยบายเร่ง
จ าหน่ายผู้ป่วยจิตเวชออกจากโรงพยาบาล และจะให้การ
รักษาผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะในระยะเฉียบพลันและรุนแรง
เท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาถึงระดับที่พอจะ
สื่อสารรู้เรื่องและควบคุมตัวเองได้บ้าง จะถูกจ าหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลทันที ดังนั้นครอบครัวจึงเข้ามามี
บทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการต่างๆหลงเหลือ
อยู่ต่อจากโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ดูแลหลักซึ่งจะคอยท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยตรงตลอดระยะเวลาการเจ็บป่วย 
(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2539, ยอดสร้อย วิเวกวรรณ, 
2543, และเอื้ออารีย์สาริกา, 2543) 
 ฉะนั้นนอกจากผู้ดูแลจะท าหน้าที่ในการดูแล
ทั่วไปแล้ว ผูดู้แลยังต้องท าหน้าทีต่ามบทบาทครอบครัวทั้ง
ของตนเองและกระท าแทนผู้ป่วยดว้ยในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่
สามารถกระท าได้ด้วย ถ้าหากผูดู้แลมคีวามรู้เกี่ยวกบัโรค
และมีทักษะไม่เพียงพอ ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิก
ครอบครัวโดยเฉพาะผูดู้แลในหลายด้านทั้งด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ (จ านรรจ์ พลไพรินทร,์ 2551, 
วันเพ็ญ ยืนยงแสน, 2545, ณัฐิยา พรหมบุตร, 2545, 
เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ, 2545, และศริินภา นันทพงษ์, 
2542) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของOsman และคณะ 
(2010)ที่ศึกษาความชุกของภาวะซมึเศรา้ในผูดู้แลผู้ป่วยจติ
เภทพบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมภีาวะซึมเศร้าร้อยละ 6 และ
พบว่าผู้ดูแลมีความทุกข์ทางจิตใจรอ้ยละ 14 

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญของทุก
ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เป็นสาเหตุหลักที่
น าไปสู่พฤติกรรมฆ่าตัวตาย ในประเทศไทยโรคซึมเศร้า
ถูกจับตามองว่าเป็นปัญหาสาธารสุขอันดับ 4 และใน
ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในไทยสูงถึงร้อยละ 5 
หรือประมาณ 3 ล้านคน (สายฝน เอกวรางกูร, 2554) ซึ่ง
การเป็นโรคซึมเศร้า จะส่งผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพ
ทางด้านต่างๆลดลง ท้ังการเรียนและการท างาน มีความ
บกพร่องในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพิ่มโอกาสการติดสุรา
หรือสารเสพติด และมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและฆ่า
ผู้อื่น (สมภพ เรืองตระกูล, 2543)  

แต่จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทยที่ศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
ส่วนใหญ่ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นผลการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า แต่ไม่ได้ประเมินว่าผู้ดูแลผู้ป่วยมีภาวะอาการของ
โรคซึมเศร้าครบตามเกณฑ์วินิจฉัยตาม DSM-IV-TR ของ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกันด้วยหรือไม่ จึงท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็น
ว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมากข้ึนถ้าเพิ่ม
การสัมภาษณ์เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าตามเกณฑ์ของ
สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมาย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลทั้งปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้ดูแล แต่ยังมีการศึกษา
น้อยในประเทศไทย ฉะนั้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะ
เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อไป จึง
ท าให้เกิดเป็นงานวิจัยครั้งนี้ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. หาความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแล

ผู้ป่วยจิตเภท 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และระดับของความรู้สึกเป็น

ภาระ แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ

ส ารวจภาคตัดขวางเพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่พาผู้ป่วยมา
รักษาที่หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ อาคารผู้ป่วยนอก 
โ ร งพ ย าบ าล ศิ ริ ร า ช  โ ด ย กา รสุ่ ม ตั ว อย่ า ง แ บ บ
เฉพาะเจาะจง (purposive sample) ตามคุณสมบัติ
ประชากร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
จนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างครบตามก าหนด โดยใช้วิธี
ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Cochran (1977) ดังนี ้
n = z²pq 

  d² 
ได้กลุม่ตัวอย่างท้ังหมด 87 คน 
เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นกลุม่ตัวอย่าง 
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป 
2. เป็นหลักในการดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัย

ว่าเป็นโรคจิตเภท (Schizophrenia) 
3. ดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยโรคจิตเภทมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 
4. เป็นผู้ดูแลที่มีความส าคัญต่อผู้ป่วย 
5. อยู่ร่วมกับครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยจิตเภทท่ีดูแล 
6. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ 
7. ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินในการดูแลผู้ป่วย 
8. ให้ความร่วมมือและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
เกณฑ์ในการคัดออกจากกลุ่มตัวอย่าง 
1. หากผู้ป่วยจิตเภทถูกวินิจฉัยว่ามีโรคทางจิตเวชอื่น

ร่วมด้วย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางสังคมและประชากรของผู้ดูแล 

เช่น เพศ อายุ ระยะเวลาการดูแล ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้ เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ภาระในการดูแล
ผู้ป่วย(Zarit Burden Interview) เป็นเครื่องมือชนิด
ประเมินด้วยตนเองฉบับภาษาไทยจ านวน 22 ข้อ พัฒนา
เคร่ืองมือโดย Dr. Steven H. Zaritและถูกพัฒนาเป็น

ฉบับภาษาไทยโดย ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริและคณะ 
(2554) มีลักษณะการวัดเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ให้เลือกตอบโดยพิจารณาข้อความในแต่ละข้อที่
ตรงกับความรู้สึกของตนตั้งแต่ "ประจ า" จนถึง "ไม่เคย
เลย" ให้คะแนน 4 คะแนน จนถึง 0 คะแนนตามล าดับ 
คะแนนท่ีสูงหมายถึงความรู้สึกเป็นภาระที่สูง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล 
(The Personal Resource Questionnaire : PRG 85 
– Part 2) เป็นแบบประเมินด้วยตนเอง พัฒนาขึ้นโดย 
แบรนด์และไวเนิร์ท (Brandt & Weinert, 1985) โดยใช้
แนวคิดในเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคมของไวส์ (Weiss, 
1974) ถูกแปลเป็นภาษาไทยโดย จิรภา หงส์ตระกูล ปี 
พ.ศ. 2532 แบบทดสอบประกอบด้วยข้อค าถาม 25 ข้อ 
ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ 
ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้ 1 คะแนน จนถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ 7 คะแนน มีข้อค าถามด้านบวก 20 ข้อ และ
ข้อค าถามด้านลบที่ต้องกลับคะแนน 5 ข้อ โดยคะแนนที่
สูง แสดงถึง การมีแรงสนับสนุนทางสังคมสูง 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพฉบับ
ภาษาไทย (Medical Outcomes Study Short form: 
SF-36) เป็นแบบประเมินด้วยตนเอง พัฒนาขึ้นโดย 
Ware &Sherbourne (1992) และพัฒนาเป็นฉบับ
ภาษาไทยโดย รณชัย คงสกนธ์ และชัชวาลย์ศิลปกิจ 
(2543) แบบสอบถามมีข้อค าถาม 36 ข้อ แบ่งได้เป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสุขภาพกายและกลุ่มสุขภาพจิต และ 
8 ด้านย่อย คือ การท าหน้าที่ด้านร่างกาย , ข้อจ ากัดใน
การท ากิจกรรมเนื่องจากปัญหาสุขภาพกาย , ความ
เจ็บปวด, การรับรู้สุขภาพโดยทั่วไป, พลังชีวิต, การท า
ตามบทบาททางสังคม, ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม
เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิต และภาวะสุขภาพจิต  การ
แปลผลคะแนนจะพิจารณาคะแนนไปทีละด้าน โดยรวม
คะแนนในแต่ละข้อของด้านนั้นๆ แล้วหารด้วยจ านวนข้อ 
เพื่อเทียบเท่า เป็น 100 คะแนนเต็มในแต่ละด้าน  
คะแนนท่ีสูงแสดงถึง คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในนั้นด้าน
อยู่ในระดับสูง 
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ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ทางคลินิกเพื่อวินิจฉัยโรค
ทางจิตเวช Mini International Neuropsychiatric 
Interview : MINI เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้างอย่างย่อเพื่อการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช ถูกแปล
เป็นภาษาไทยโดยพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ 
(2550) แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ 4 Module 
คือ Major Depressive Episode, Dysthymia, 
Suicidalityและ Alcohol Abuse and Dependence 
เท่านั้น 

ส่วนที่ 6 แบบประเมินความรุนแรงอาการซึมเศร้า 
(Hamilton Rating Scale for Depression: HRSD) 
พัฒ น า ขึ้ น โ ด ย จิ ต แ พ ทย์ ช า ว อั ง ก ฤษ  Professor 
Hamilton และพัฒนาเป็นฉบับภาษาไทยโดย มาโนช 
หล่อตระกูล และคณะ (2539) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้
สัมภาษณ์ประเมินลักษณะอาการของผู้ถูกสัมภาษณ์และ
ให้พิจารณาคะแนน มีทั้งหมด 17 ข้อ การแปลผลจะ
พิจารณาจากค่าคะแนนรวม โดยคะแนนที่สูง แสดงถึง
ระดับซึมเศร้าที่มากขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้
เครื่องมือชุดนี้ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าร่วมการวิจัยถูกวินิจฉัยว่ามี
ภาวะซึมเศร้าจากเครื่องมือ M.IN.I เท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาส าเร็จรูป SPSS FOR WINDOWS วิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลและความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทจากการค านวณความถี่และร้อยละ 
ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่า
สั มประสิทธิ์ สหสั มพันธ์ ของ เพี ยร์ สั น  ( Pearson's 
correlation) ของปัจจัยจิตวิทยาที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องทั้ง 
3ปัจจัย ส าหรับปัจจัยทีไ่ม่ต่อเนื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของภาวะซึมเศร้ากับปัจจัยที่ไม่ต่อเนื่องผู้ดูแลด้วยสถิติ 
Chi-square test หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าด้วยสถิติ stepwise forward 
logistic regression พร้อมทั้งน าเสนอค่า adjusted 
odds ratio 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 88 รายอายุของผู้ดูแล
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 56.82 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 69.3) และมีความข้องเกี่ยวกับผูป้่วยในฐานะบิดามารดา

มากที่สุด (ร้อยละ 50) มีรายได้ใช้จ่ายเพียงพอต่อเดือน 
(ร้อยละ 85.2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนอยู่ในช่วง 1หมื่น ถึง 3 หมื่นบาท (ร้อยละ 46.6) มี
หนี้สินร้อยละ 26.1 ส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่ในช่วง 1 แสนถึง 
5 แสนบาท (ร้อยละ 12.5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับ
ผู้ป่วยและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับค่อนข้างดี (ร้อยละ 43.2 และ 44.3 ตามล าดับ)แต่
กลุ่มตัวอย่างไม่มีผู้ช่วยในการดูแล ไม่เคยได้รับความรู้ใน
การดูแล และมีโรคประจ าตัวอยู่ร้อยละ 40.9, 43.2 และ 
42 ตามล าดับ ผู้ดูแลส่วนมากดูแลผู้ป่วยมานาน 4 ปีขึ้นไป 
(ร้อยละ 67) โดยที่ผู้ป่วยที่ดูแลส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคจิต
เภทมากว่า 4 ปีหรือมากกว่า (ร้อยละ 69.3) อาการของ
ผู้ป่วยที่ผู้ดูแลรู้สึกว่าเป็นปัญหาจ านวนเยอะที่สุดคือ อาการ
ทางลบ (negative symptoms) (ร้อยละ 47.7) ตามมาด้วย
อาการทางบวก (positive symptom) (ร้อยละ 42), อาการ
ทางความคิด (cognitive dysfunction) (ร้อยละ 31.8) 
และอาการก้าวร้าวอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ร้อยละ 19.3)  

 
ตารางที่ 1:ความชุกของภาวะซึมเศร้าและความคดิอยาก
ฆ่าตัวตายในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (n = 88) 

 จ านวน ร้อย
ละ 

95% CI 

ภาวะซึมเศร้า (Depression) 10 11.4 6.3 – 19.7 
Major Depressive Episode 4 4.5 1.8 – 11.1 
   - less than major depression 4 4.5  
Dysthymia 6 6.8 3.2 – 14.1 
   - No Depression 2 2.3  
   - Mild Depression 4 4.5  
Suicidality 5 5.7 2.5 – 12.6 
- เสี่ยงนอ้ย 4 4.5  
- เสี่ยงมาก 1 1.1  
Alcohol Dependence 0 0 0 
Alcohol Abuse 4 4.5 1.8 – 11.1 

 
จากผลการวิจัยตามตารางที่ 1 พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วย

จิตเภทมีความชุกของภาวะซึมเศร้า(Depression) ร้อย
ละ 11.4 โดยแบ่งเป็น Major Depressive Episode 
ร้อยละ 4.5 และภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia)  
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ร้อยละ 6.8 และเมื่อพิจารณาด้วย HRSD แล้วพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็น Major Depressive Episode ทุกคนมี
ระดับภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ less than major 
depression ในส่วนภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia)  
มีจ านวน 4 รายที่อยู่ในระดับ Mild Depression และอีก 
2 รายอยู่ในระดับ No Depression นอกจากน้ียังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 5 ราย ซึ่งอยู่ใน
ระดับเสี่ยงน้อย 4 คน และเสี่ยงมาก 1 คน นอกจากนี้ยัง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด 
(Alcohol Abuse) ร้อยละ 4.5 แต่ไม่พบภาวะติด
แอลกอฮอล์ (Alcohol Dependence) 
 
ตารางที่ 2:ความรู้สึกเป็นภาระ แรงสนบัสนุนทางสังคม 
และคุณภาพชวีิตด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ความรู้สึกเป็นภาระ  24.67 15.60 
แรงสนับสนุนทางสังคม  126.62 18.03 
คุณภาพชีวิต  
- ด้านการท าหน้าที่ด้านร่างกาย  

71.59 21.59 

คุณภาพชีวิต  
- ด้านข้อจ ากัดจากปัญหาสุขภาพกาย  

65.05 37.62 

คุณภาพชีวิต - ด้านความเจ็บปวด  68.72 21.94 
คุณภาพชีวิต  
- ด้านการรับรู้สุขภาพโดยทั่วไป  

59.26 19.87 

คุณภาพชีวิต  
- ด้านพลังชีวิต  

63.06 13.78 

คุณภาพชีวิต  
- ด้านการท าตามบทบาททางสังคม  

81.11 19.51 

คุณภาพชีวิต  
- ด้านข้อจ ากัดจากปัญหาสุขภาพจิต  

72.72 37.66 

คุณภาพชีวิต - ด้านภาวะสุขภาพจิต  72.09 16.21 

 
ตารางท่ี 3: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นภาระ แรงสนับสนุนทาง
สังคม และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
 แรงสนับสนุน 

ทางสังคม 
คุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย 

คุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพจิต 

ความรู้สึกเป็น
ภาระ 

-.328** -.345** -.478** 

แรงสนับสนุน
ทางสังคม 

1 .297** .417** 

คุณภาพชีวิ ต
ด้านร่างกาย 

 1 .634** 

** p-value  < 0.01 

จากตารางที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลผู้ป่วยอยู่ใน
ระดับเล็กน้อย มีแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพทุกด้านอยู่ในระดับค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยัง
พบว่าปัจจัยทางจิตวิทยาทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกเป็นภาระ
ในระดับต่ า และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ในระดับต่ าทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

จากการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ดูแลที่มีภาวะ
ซึมเศร้ากับกลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าเทียบกับปัจจัยไม่
ต่อเนื่องด้วยสถิติ Chi-Square Test พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า(Depression) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
คือ รายได้ต่อเดือนท่ีไม่เพียงพอ (OR 5.11, P .037),  
ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวตั้งแต่ไม่ดีจนถึงปาน
กลาง (OR 5, P .022) และการมีโรคประจ าตัวของผู้ดูแล  
(OR 16.07, P .001) และเมื่อพิจารณาแยกประเภทของ
อาการซึมเศร้าแล้วพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ เป็น Major 
Depressive Episode จะมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญกับการมีโรคประจ าตัว (p .028) ส่วนผู้ดูแลที่มี
ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง(Dysthymia) จะมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตั้งแต่ไม่ดีจนถึงปานกลาง (OR 6.2, P .045) นอกจากน้ี
ยังพบว่าปัจจัยระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลและ
ระยะเวลาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยท่ีตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 4 
ปีมีความสัมพันธ์กับความคิดอยากฆ่าตัวตายของผู้ดูแล
ผู้ป่วย (OR 9.28, P .039 และ OR 10.43, P .029 
ตามล าดับ) และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความคิด
ฆ่าตัวตายอย่างมีนัยส าคัญ (OR 51.33, P .000) ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4: ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างปัจจัยไม่ต่อเนื่องกับภาวะซึมเศร้า 
 จ านวน Odd Ratio (95% CI) P-Value 
Depression 10   
- รายไดต้่อเดือน  5.11 (1.20 – 21.64) .037 
- ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว  5 (1.27 – 19.68) .022 
- โรคประจ าตัวของผู้ดูแล  16.07 (1.93 – 133.51) .001 
- ความคิดอยากฆ่าตัวตาย  51.33 (4.92 – 534.76) .000 
Major Depressive Episode 4   
- โรคประจ าตัวของผู้ดูแล  - .028 
Dysthymia 6   
- ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัว  6.2 (1.05 – 36.42) .045 
Suicidality 5   
- ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยของผู้ดแูล  9.28 (.98 – 87.25) .039 
- ระยะเวลาเจ็บป่วยของผู้ป่วย  10.43 (1.11 – 98.35) .029 
 
 
ตารางที่ 5: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับภาวะซึมเศรา้ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบ stepwise forward logistic regression 

ปัจจัย Unadjusted OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) P- value 
คุณภาพชีวิต – ด้านภาวะสุขภาพจิต - .896 

(.83 - .96) 
.003 

 
ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยต้ังแต่ 6 เดือน
จนถึง 4 ปี 

3.58 
(.92 – 13.91) 

9.77 
(1.18 - 80.45) 

.034 
 

โรคประจ าตัวของผู้ดูแล 16.07 
(1.93 – 133.51) 

19.70 
(1.76 - 220.35) 

.016 
 

 
จากตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

แบบลอจิสติก (stepwise forward logistic 
regression) โดยการเลือกปัจจัยที่ไม่ต่อเนื่องและปัจจัย
ต่อเนื่องที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึม เศร้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาทั้ง 3 ปัจจัย
และปัจจัยอื่นที่เคยผ่านการศึกษามาก่อนว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า คือ ระยะเวลาการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วย ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยและความรู้สึกเป็นภาระ
ของผู้ดูแล โดยสรุปแล้วปัจจัยที่ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95ทั้งหมด 3 ปัจจัย 

 
คือ คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิต (Mental health)  
(Adjusted OR .896),ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ 6 
เดือนจนถึง 4 ปี(Adjusted OR 9.77) และการมีโรค
ประจ าตัวของผู้ดูแล(Adjusted OR 19.70)  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าความชุกของภาวะซึมเศรา้
ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทประเมินโดย MINI มีทั้งหมด 10 
คน (11.4%) แบ่งเป็น Major Depressive Episode 4 
คน (4.5%) และ Dysthymia 6 คน (6.8%) ซึ่งพบว่า
ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งก่อนของ Osman และคณะ
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(2010) และ El-Tantawy และคณะ (2010) ที่พบว่า
ความชุกของภาวะซึมเศร้าอยู่ในช่วงร้อยละ 6 ถึง 18 แต่
ในการศึกษาครั้งก่อนของ Osman และคณะ (2010) พบ
ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia) 1% เท่านั้นซึ่งต่าง
จ ากกา รศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ พ บภาวะซึ ม เ ศ ร้ า เ รื้ อ รั ง
(Dysthymia) 6.8% ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของ Osman 
และคณะ (2010) อาจเป็นเพราะปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก
การศึกษาครั้งนี้เช่น วัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้ดูแลมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทพบว่ามี 3 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท คือ คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพจิตของผู้ดูแล , ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ 6 
เดือนจนถึง 4 ปีและการมีโรคประจ าตัวของผู้ดูแล โดย
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตของผู้ดูแลพบว่าช่วยลดความ
เสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาของ 
Ostman&Kjellinm (2002), Perlickและคณะ (2007) 
และ Urizar& Maldonado (2006) ที่พบว่า คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพของผู้ดูแลที่ต่ ามีความเกี่ยวข้องกับ
ความเครียดและเป็นปัจจัยที่ท านายโรคซึมเศร้า ส าหรับ
ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ 6 เดือนจนถึง 4 ปีนั้น
พบว่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าผู้ดูแลที่ดูแลผู้ป่วยมา
เป็นระยะเวลานานมากกว่า 4 ปีประมาณ 9 เท่า ซึ่ง
สอดคล้องกับ Orem (1991) ที่กล่าวไว้ว่ายิ่งผู้ดูแลมี
ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยนานมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะของผู้ดูแล ท าให้มีความสามารถ
ในการดูแลเพิ่มขึ้นซึ่งช่วยท าให้ผู้ดูแลปรับตัวและรับมือ
กับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นด้วย และส าหรับปัจจัยสุดท้ายคือ 
การมีโรคประจ าตัวของผู้ ดูแลจะมีความเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าผู้ดูแลที่ไม่มีโรคประจ าตัวประมาณ 19 
เท่า ซึ่งโรคประจ าตัวของผู้ดูแลที่พบในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่เป็นโรคทางฝ่ายกาย เช่น ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนา นิลชัย
โกวิทย์, และดาวชมพู พัฒนประภาพันธ์ุ (2548), ธน
พรรณ สิทธิสุนทร (2543) และเบ็ค (Beck, 1967) ที่
กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยมีผลกระทบ
อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่มีโรคประจ าตัวและการมี

ภาระเพิ่มขึ้น ท าให้ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง 
ซึ่งภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ถือเป็นวิกฤติอย่างหนึ่งของ
ชีวิตท าให้ผู้ดูแลต้องปรับตัวและอาจก่อให้เกิดความคิด
อัตโนมัติทางลบต่อตัวเองและส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับจินตนา ลี้จงเพ่ิมพูน (2549) พบว่า 
การที่บุคคลเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรค
ซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 

ส าหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตวิทยาทั้ง 3 ปัจจัย
พบว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในการศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่
มีแรงสนับสนุนทางสั งคมอยู่ ในระดับค่อนข้างสู ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของศิรินภา นันทพงษ์ (2542), 
ทีปประพิณ สุขเขียว (2543) และวันเพ็ญ ยืนยงแสน 
(2545) ที่พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มีแรง
สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง และคุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพในการศึกษาครั้งนี้พบว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
เช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของตวงรัตน์ แซ่เตียว 
(2546) และปิติพร สิริทิพากร (2555) ที่พบว่าคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพโดยรวมของผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับดี 
นอกจากนี้ยังพบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน แต่มี
ความสัมพันธ์ทางลบต่อความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแล ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของทีปประพิณ สุขเขียว (2543), 
ตวงรัตน์ แซ่เตียว (2546) และปิติพร สิริทิพากร (2555) 

ส าหรับความรู้ สึก เป็นภาระผู้ ดูแลส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลผู้ป่วยในระดับเล็กน้อย
หรือไม่มีเลย แสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลสามารถปรับตัวกับการ
ดูแลผู้ป่วยได้ดีหรอือาจเป็นเพราะผูป้่วยส่วนใหญ่สามารถ
ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ท าให้ผู้ดูแลรู้สึกไม่เป็นภาระ และ
พบว่าความรู้สึกเป็นภาระกับแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กันทางลบกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของทีปประพิณ สุขเขียว (2543) และ Chii et 
al. (2009) ที่พบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้สึกเป็น
ภาระและมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง และ
ความรู้ สึ กเป็นภาระกับแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กันทางลบกันในระดับต่ า 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ส่งเสริมการป้องกันและดูแลรักษาภาวะสุขภาพของ

ผู้ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากความเจ็บป่วยถือเป็นวิกฤติ
อย่างหนึ่งของชีวิตท าให้ผู้ดูแลต้องปรับตัวและกังวล
กับภาวะสุขภาพของตนเองและพบว่าการมีโรค
ประจ าตัวของผู้ดูแลมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศรา้  

2. ป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของผู้ดูแล
ผู้ป่วยซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถรับมือกับปัญหาและ
ปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆได้ดีมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้า 

3. ประคับประคองผู้ดูแลในช่วง 4 ปีแรกของการดูแล
เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤติอย่างหนึ่งของผู้ดูแลทั้งต้อง
แบกภาระทั้ งก ารดู แลผู้ ป่ วยและการด า เนิ น
ชีวิตประจ าวันของตนเอง ซึ่งระยะเวลาช่วงแรกของ
การดูแลผู้ป่วยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า 

ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. จ านวนผู้ดูแลผู้ป่วยมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า  
2. ผู้ดูแลบางรายไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยจิตเภทเพียง

อย่างเดียงแต่ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน
ด้วย จึงเป็นข้อจ ากัดว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นหรือการ
ดูแลผู้ป่วยที่มากกว่าหนึ่งคนอาจเกี่ยวข้องกับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ดูแล 

3. การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ดูแลผู้ป่วย แต่ไม่ได้น าปัจจัยของผู้ป่วยมาศึกษา
ร่วมด้วย ซึ่งอาจจะพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ดูแลมากขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบล จังหวัดยะลา 

Fators Effected with Work Ability among Health Personnel in Primary in YalaProvine. 
 

ณัฐพัชร์  ทองสุวรรณ(์NuttaphatThongsuwan)* จุฑารตัน์  สถิรปญัญา(ChutaratSathirapanya)** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการท างาน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้ง
นี้จ านวน 427 คนจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างาน ด้านจิตสังคม (ERIQ) การทุ่มเทในการท างาน 
(Effort) อยู่ในระดับน้อยรู้สึกทุกข์ใจน้อย ผลตอบแทนจากงาน (Reward) อยู่ในระดับต่ ารู้สึกทุกข์ใจ และความมุ่งมั่นต่อ
งานมากเกินไป (Over commitment) อยู่ในระดับปานกลางและความรู้สึกเห็นด้วย ค่าERI ratio เท่ากับ 1.317 แสดงว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ, ปัจจัยคุณคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับปานกลาง, ปัจจัยความสามารถในการท างาน ส่วนใหญ่ความสามารถในการท างานระดับดี , ปัจจัยคุณลักษณะทาง
ประชากรด้านต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท างาน คือ ต าแหน่งงาน, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา หรือความสามารถในการท างานของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ต าแหน่งงาน การทุ่มเทในการท างาน ผลตอบแทนจากงาน และด้านจิตใจ ซึ่ง
ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการท างานของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์พหุคูณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study levels of ability on working and the factors 

enhancing ability of the officers in health hospitals of sub-districts in Yala province. The purposive 
groupsof this research were 427 persons. From this research found that the environmental factors of 
working onsocialpsychology and effort on working were in low level, reward on working was in low 
level. The over commitment on working was in low level of ERI ratioat 1.317.it denoted that the 
groups wereon the risk of damage of health. For overall of factors on quality of life of the groups 
denoted the medium level. The factors of ability on working were in high level for overall. The factors 
on the characters of population were related with the ability on working as the position enhancing the 
ability on working in health hospitals of sub – districts in Yala province of the purposive groups and 
were the statistical significance as the position,Theeffort and the reward from working. The 4 
independent variables could beExplained thevariable of the mars on working of the purposive groups 
and were statistical significance at 0.05 level. 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานด้านจิตสังคมคณุภาพชีวติความสามารถในการท างาน 
Key Words :Factors of environment on working of social psychology ,Quality of life and Ability on 
working. 
*นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทน า 
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ที่

เกิดข้ึนมายาวนานกว่า 10 ปี(พ.ศ. 2547 – 2557) ยังคง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะสงบลง  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จากรายงานความ
ไม่สงบท่ีจัดท าโดยหน่วยงานในพื้นที่ มีจ านวนเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดยะลาปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลาเกิดขึ้นรวม 13,085เหตุการณ์ ส่งผลท าให้มี
ผู้เสียชีวิตจ านวน5,469ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 
9,653 ราย ลักษณะของเหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเป็น
รูปแบบของการลอบท าร้าย ลอบยิง วางระเบิด และ
ท าลายทรัพย์สินของประชาชนและสถานท่ีราชการ (ศูนย์
ประสานงานเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จังหวัดยะลา, 2555)ซึ่ง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องด าเนิน
ชีวิตอยู่อย่างวิตกกังวล เกิดความหวาดระแวง หวาดกลัว 
ขาดความเช่ือมั่น สูญเสียรายได้ ไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ตามปกติ ต้องเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสีย
ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวและขาดความ
มั่นคง ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต ส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางด้านจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เกิด
อาการซึมเศร้า ท้อแท้ และสิ้นหวัง ซึ่งหากไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยา บ าบัด ฟื้ นฟูอย่างทันท่วงที  จะ
ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้  ซึ่งจากปัญหา
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย 
ครอบครัวและสังคมเป็นอันมาก 
 บุคลากรสาธารณสุขเป็นอีกกลุ่ มหนึ่ งที่ ได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและการท างานทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ซึ่งเป็นบริการสุขภาพด่านแรกที่
ประชาชนเข้าถึงได้ ง่าย และยังเป็นบริการสุขภาพที่
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการ
ท างานเชิงรุก เพื่อท างานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน 
(สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2553: 1) บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข

ภายใต้แนวคิดและขอบเขตการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ เน้นการท างานเชิงรุก การ
ให้บริการต้องเข้าถึงประชาชนและชุมชน มีเหตุการณ์ครั้ง
ส าคัญ คือ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 มีการบุกยิง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ประจัน (สถานีอนามัยประจัน) บ้านบราโอ ต าบลประจัน 
อ าเภอยะรั ง จั งหวัดปัตตานี  เป็นเหตุ ให้ เจ้ าหน้าที่
สาธารณสุขเสียชีวิต 2 ราย และลอบวางเพลิงเผา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (สถานีอนามัย) หลาย
แห่งทั่วพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สถาบันข่าวอิส
รา, 2552)ท าให้บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ต้องท างานอยู่
ท่ามกลางความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
เกิดความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อการท างานในพื้นที ่
 การมีสุขภาพจิตที่ดีถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ
ของการมีสุขภาวะที่ดี และการมีความผาสุกชีวิต ปัจจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อมในการท างานจึ งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญและมีผลอย่างมากต่อสภาวะสุขภาพ ปัญหา
สุขภาพจิตสามารถท าให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือเกิดโรคทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงความไร้ความสามารถของ
บุคคลด้วย (อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์,  2550: 1)สุขภาพจิตกับ
การท างานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการท างานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นงานบริการใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือการลงพื้นที่เพื่อไป
เยี่ยมผู้ป่วยล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่
สงบที่เกิดขึ้นรายวัน และไม่มีแนวโน้มว่าจะสงบลง 
 ผู้วิจัยในฐานะของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผู้ซึ่งมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งหมายรวมถึง
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกระดับ ที่ต้องสัมผัสลักษณะ
ทางพื้นท่ีที่ยังคงไม่สงบและสภาพกดดันทางอารมณ์จาก
การปฏิบัติ งานในสิ่ งแวดล้อมดังกล่าว ประกอบกับ
การศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดยะลา เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของการท างานที่ส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการท างานของบุคลากร เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ และนับเป็น
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การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพบริการของวิชาชีพของ
บุคลากรให้รองรับด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
ยะลา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดยะลา 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการศึกษา เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Research) เพื่อศึกษาระดับความสามารถ
ในการท างานของบุคลากรและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลากลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากร ชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
ยะลา จ านวน 427 คน 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท างานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วนดังนี ้
 แบบสอบถามส่วนที่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
 แบบสอบถามส่วนที่ 2ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานด้านจิตสังคม โดยใช้ค าถามปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
การท างานด้านจิตสังคม (Effort-Reward Imbalance 
Questionnaire: ERIQ Thai) ฉบับนี้ประกอบด้วย 23 
ข้อค าถาม   
 แบบสอบถามส่วนที่ 3เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 
WHOQOL–BREF–THAI 
 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ ว น ที่  4  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ความสามารถในการท างาน ประเมินโดยการใช้ดัชนี
ความสามารถในการท างาน (Work Ability Index : 
WAI) 

 แบบสอบถามส่วนที่ 5เป็นแบบสอบถามเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิถี
การด าเนินชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
จ านวน 3 ข้อ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 
ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เป็นพื้นที่วิจัย เพื่อ
ขอความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้ 
  2.2 ประสานผู้ รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล รายอ าเภอเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของ
แบบสอบถาม  
  2.3 ผู้วิจัยและทีมงานเก็บแบบสอบถามจาก
เจ้ าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพต าบล
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 427 ชุด  
  2.4 รวบรวมแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความครบถ้วน ซึ่งได้แบบสอบถามเก็บคืนมา
และท าการเช็คตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ครบถ้วนของแบบสอบถามเก็บ โดยแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์และความครบถ้วน จ านวน 420 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 98.36 
  2.5 วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
  2.6 จัดท ารายงานสรุปผล 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ 
ปัจจัยลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน รายได้ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในการท างานด้านจิตสังคม (ERIQ) ปัจจัยคุณ
คุณภาพชีวิต และความ สามารถในการท างานบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา โดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics)  
   3.2.1 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ปัจจัยคุณลักษณะประชากรตัวอย่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน
การท างานด้านจิตสังคม (ERIQ) ปัจจัยคุณคุณภาพชีวิต 
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และความ สามารถในการท างานบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา 
   ใช้สถิติไคว์– สแควร์ (Chi – Square) ส าหรับ
ตัวแปรคุณลักษณะประชากรตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน รายได้  กับ
ความสามารถในการท างาน 
   ใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
( Pearson’sProductMomentCorrelation 
Coefficient) ส าหรับตัวแปรคุณลักษณะประชากร
ตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานด้านจิต
สังคม (ERIQ)ปัจจัยคุณคุณภาพชีวิต หากค่าที่ได้มากกว่า 
1 ถือว่ามีการรับรู้ภาวะไม่สมดุลของการทุ่มเทในการ
ท างานและผลตอบแทนจากงานซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ส่วนค่าที่ได้หากมีค่าน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1 ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีความเสี่ยง 
   3.2.2 ทดสอบความสามารถในการท านาย 
ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะประชากรตัวอย่าง ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมในการท างานด้านจิตสังคม (ERIQ) ปัจจัยคุณ
คุณภาพชีวิต กับความสามารถในการท างานด้วยสถิติ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะทางประชากร  
  พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 79.30 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
53.57 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.67  นับถือ
ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 84.29 ศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 71.90 มีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.48 
มีต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
47.14 และมีระยะเวลาในการท างาน 1 - 9 ปี ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 68.81 
 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างาน ด้านจิตสังคม 
(ERIQ) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการท างาน
ด้านจิตสังคม (ERIQ) ของกลุ่มตัวอย่าง 

การท างานด้าน
จิตสังคม (ERIQ) X  . .S D  การแปลผล 

1. การทุ่มเทใน
การท างาน 
(Effort) 

12.76 5.655 ทุ่มเทในการ
ท างานน้อย
และรูส้ึกทุกข์
ใจน้อย 

2. ผลตอบแทน
จากงาน 
(Reward) 

17.76 9.630 ผลตอบแทน
จากงานอยู่ใน
ระดับต่ าและ
รู้สึกทุกข์ใจ 

       2.1 ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
(Esteem) 

7.53 0.76 ภาคภูมิใจใน
ตนเองต่ าและ
รู้สึกทุกข์ใจ 

       2.2 ความ
มั่นคงในหน้าท่ี
การงาน (Job 
security) 

3.63 0.95 ความมั่งคงใน
การท างานต่ า
และรูส้ึกทุกข์
ใจ 

       2.3  
ความก้าวหน้า
และค่าตอบแทน 
(Job 
promotion 
and salary) 

6.6 0.81 ความก้าวหน้า
ในการท างาน
น้อยรู้สึกทุกข์
ใจ 

3. ความมุ่งมั่น
ต่องานมาก
เกินไป (Over 
commitment) 

15.18 4.918 ความมุ่งมั่น
ต่องานอยู่ใน
ระดับปาน
กลางและ
ความรูส้ึกเห็น
ด้วย 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ย การ
ทุ่มเทในการท างาน (Effort) อยู่ในระดับน้อยรู้สึกทุกข์ใจ
น้อย ผลตอบแทนจากงาน (Reward) อยู่ในระดับต่ ารู้สึก
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ทุกข์ ใจ และความมุ่ งมั่ นต่ องานมากเกินไป (Over 
commitment) อยู่ในระดับปานกลางและความรู้สึกเห็น
ด้วย 
  การคิดคะแนน ERI ratio สามารถค านวณได้จาก
การใช้คะแนนรวมของการทุ่มเทในการท างาน (Effort) ค่าที่
ได้มากกว่า 1 (1.317>1) ถือว่ามีการรับรู้ภาวะไม่สมดุลของ
การทุ่มเทในการท างานและผลตอบแทนจากงานซึ่งจัดว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ 
 3. ปัจจัยคุณคุณภาพชีวิต 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการท างาน
ด้านคุณภาพชีวิต ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมและรายด้าน 
 

การท างานด้าน
คุณภาพชีวิต X  . .S D  การแปลผล 

ด้านร่างกาย 23.24 0.839 คุณภาพชีวิต
ปานกลาง 

ด้านจิตใจ 21.24 0.669 คุณภาพชีวิต
ปานกลาง 

ด้าน
ความสัมพันธ์
ทางสังคม 

11.04 0.786 คุณภาพชีวิต
ดี 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

27.65 0.786 คุณภาพชีวิต
ปานกลาง 

รวม 83.17 0.77 คุณภาพ
ชีวิตปาน
กลาง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การท างานด้านคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมายคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลางด้านจิตใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับดี และ ด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 

 4. ปัจจัยความสามารถในการท างาน 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความสามารถในการท างาน 
 

ความสามารถ
ในการท างาน 

จ านวน 
X  

. .S D  

ระดับต่ า 4 0.95 0.934 
ระดับปานกลาง 86 20.48 1.542 
ระดับด ี 273 65.00 0.893 
ระดับดีมาก 57 13.57 0.954 

รวม 420 100.00 1.081 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการท างาน
ส่วนใหญ่ความสามารถในการท างานระดับดี  (  ̅= 
65.00,S.D.=0.893) ความสามารถในการท างานระดับปาน
กลาง ( ̅= 20.48, S.D.=1.542) ความสามารถในการ
ท างานระดับดีมาก ( ̅= 13.57, S.D.= 0.954) และ
ความสามารถในการท างานระดั บต่ า  (  ̅= 0.95,  
S.D.=0.934) ตามล าดับ 
  และเมื่อจ าแนกดัชนีวัดความสามารถในการท างาน 
7 ดัชนีช้ีวัด พบว่า ดัชนีช้ีวัดที่ 1 ด้านความสามารถในการ
ท างานปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการ
ท างานที่ดีที่สุดเมื่อผ่านมา อยู่ที่ระดับ 0 – 5 คะแนนมาก
ที่สุด ร้อยละ 26.4 ดัชนีช้ีวัดที่ 2 ด้านความสามารถในการ
ท างานเมื่อสัมพันธ์กับลักษณะงาน พบว่า ลักษณะงานที่
ต้องใช้ก าลังร่างกายใกล้เคียงกับงานที่ต้องใช้ก าลังความคิด 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 55.2 และ 48.3 
ตามล าดับ ซึ่งผลรวมของคะแนนความสามารถในการทงาน
เมื่อสัมพันธ์กับลักษณะงานอยู่ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 
20.5 ดัชนีช้ีวัดที่ 3 ด้านจ านวนการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกว่าป่วยด้วย
ตนเอง ร้อยละ 49.0  ดัชนี ช้ีวัดที่  4 ด้านการประเมิน
ความสามารถที่ลดลงเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรค พบว่า สามารถ
ท างานได้ตามปกติ  ร้อยละ 64.0 ดัชนีช้ีวัดที่ 5 ด้านจ านวน
การลาพักในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่เคยหยุดเลย ร้อย
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ละ 54.0  ดัชนี ช้ีวัดที่  6 ด้านการประเมินตนเอง โดย
คาดการณ์ไปอีก 2 ปีข้างหน้า พบว่า ท าไม่ได้เหมือนเดิม
แน่นอน  ร้อยละ 79.8 และดัชนี ช้ีวัดที่  7 ด้านแหล่ง
สนับสนุนด้านจิตใจส่วนใหญ่อยู่ไม่เคยเลยร้อยละ 39.01 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากร 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานและด้านจิตสังคม (ERIQ) 
ปัจจัยคุณภาพชีวิต กับปัจจัยความสามารถในการท างาน 
 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะ
ทางประชากรกับความสามารถในการท างานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา 
 

ปัจจัยคุณลักษณะทาง
ประชากร 

ความสามารถในการท างาน 
r p-value 

อาย ุ -0.018 .710 
ศาสนา -0.018 .721 
ระดับการศึกษา 0.064 .190 
รายได ้ -0.001 .983 
สถานภาพ 0.00 .995 
ต าแหน่งงาน 0.120 <.014* 
ประสบการณ์ท างาน -0.031 .530 

 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะทาง
ประชากรด้านต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการท างาน คือ ต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์ในการ
ท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
(p-value=.014)ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทุกด้านมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับความสามารถในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01และปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสามารถในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 
 6. ความสามารถในการท านายความสามารถในการ
ท างาน โดยการการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ของความสามารถในการท างานของกลุ่ม 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนของ
ความสามารถในการท างานของกลุ่ม 
 

ตัวแปร B Std. 
Error 

Beta t p-
value 

ต าแหน่ง
งาน 

0.070 0.036 0.104 1.92
3 

0.055 

การทุ่มเท
ในการ
ท างาน 
(Effort)  

-
0.148 

0.039 -
0.207 

-
3.77

2 

<0.001*
* 

ผลตอบแ
ทนจาก
งาน 
(Reward)  

-
0.128 

0.050 -
0.130 

-
2.54

1 

<0.011* 

ด้านจิตใจ 0.037 0.015 0.169 2.45
8 

<0.014* 

a = 2.582       R = 0.392          2R = 0.163          
estSE = 0.568   F=5.235    p-value = 0.000 

 
  จากตารางที่  5 พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดยะลา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม หรือความสามารถในการ
ท างานของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
ต าแหน่งงาน การทุ่มเทในการท างาน ผลตอบแทนจากงาน 
และด้านจิตใจ ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนความสามารถใน
การท างานของกลุ่มเป้าหมายโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
พหุคูณอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 7. วิถีการด าเนินชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพ้ืนที ่
  7.1 บุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดยะลา ใส่เครื่องแบบบางครั้ง เพราะรู้สึกปลอดภัยใน
การท างานในพ้ืนท่ีจ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 44.02 
ใส่เครื่องแบบ เพราะใช้ในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
จ านวน 156 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 37.32 และไม่ ใส่
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เครื่องแบบ เพราะกลัวเป็นจุดเด่นมากเกินไปจ านวน 78 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.66 
  7.2 บุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดยะลา หลีกเลี่ยงพื้นที่ท่ีมีเหตุการณ์ จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.32 หันไปใช้เส้นทางหรือพ้ืนทีที่มีผู้คน
สัญจรไปมาจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 29.67 
สอบถามข้อมูลต่างๆจากอาสาสมัครในพื้นที่ก่อนออกไป
ปฏิบัติหน้าที่จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 19.38 และ
ปฏิบัติหน้าที่ตนเองได้รับมอบหมายและไม่ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่มีความเสี่ยงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
  7.3 บุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จังหวัดยะลามีความหวาดกลัว หวาดระแวง เป็นกังวล เป็น
ห่วงในชีวิตและทรัพย์สินจ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.63 ไม่กล้าออกไปปฏิบัติหน้าที่จ านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.54 และอยากโอนย้ายเข้าจังหวัด หรือ ย้ายออก
นอกพื้นที่จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 25.84 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาระดับความสามารถในการท างานบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดยะลา พบว่า
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามระดับความสามารถในการท างาน ส่วนใหญ่
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท า ง า น ร ะ ดั บ ดี  (  ̅= 
65.00,S.D.=0.893) ความสามารถในการท างานระดับปาน
กลาง (   ̅= 20.48, S.D.=1.542) ความสามารถในการ
ท างานระดับดีมาก ( ̅= 13.57, S.D.=0.954) และ
ความสามารถในการท างานระดั บต่ า  (  ̅= 0.95, 
S.D.=0.934)  และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลจังหวัดยะลา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จังหวัดยะลา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ตั วแปรตาม หรือความสามารถในการท างานของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ต าแหน่งงาน 
การทุ่มเทในการท างาน ผลตอบแทนจากงาน และด้านจิตใจ 
ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรนี้ สามารถร่วมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของคะแนนความสามารถในการท างานของ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์พหุคูณอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จินตนา นัคราจารย์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วน
ใหญ่มีความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดรี้อยละ 57.1 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท างานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ได้แก่ ระยะเวลา
การท างานในหน้าที่ปัจจุบัน และการสัมผัสสิ่งคุกคาม
สุขภาพทางเคมี โดยพบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระยะเวลา
การท างานในหน้าที่ปัจจุบันมากกว่า 1 ปี และพยาบาล
วิชาชีพที่มีการรับรู้สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมีในระดับต่ า มี
โอกาสมีความสามารถในการท างานดีกว่าพยาบาลวิชาชีพที่
มีระยะเวลาการท างานในหน้าที่ปัจจุบันน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี และพยาบาลวิชาชีพที่มีการรับรู้สิ่งคุกคาม
สุขภาพทางเคมีในระดับสูง (OR = 2.7; 95% CI: 1.3-5.6 
และ OR = 2.1; 95% CI: 1.1-4.3) ตามล าดับ และ
ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการสร้างเสริมและคงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการท างานของพยาบาลโดยผู้บริหารควรมี
การก าหนดนโยบายและมาตรการ ในกา รธ า ร ง
รักษาพยาบาลวิชาชีพให้สามารถท างานอยู่หน้าที่ปัจจุบัน
ให้ยาวนานขึ้น รวมทั้งมีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานซึ่งเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยที่ เกิดจาก
กระบวนการท างานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และความสามารถในการท างานของพยาบาล 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1.  ด้านบริหาร 
  1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ควร
ส่งเสริมปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านจิตสังคมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการท างานของบุคลากร 
  1 .2  จากผลการวิ จั ยครั้ งนี้ พบว่ าอายุ และ
ประสบการณ์ท างานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสามารถ
ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้บริหาร
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ควรมีการวางแผนพัฒนาความสามารถในการท างาน 
และการปรับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้เหมาะสม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง วั ย เ กษี ยณอายุ  เพื่ อการ ใ ช้
ความสามารถในการท างานของบุคลากรได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และการได้ผลผลิตสูงสุดของโรงพยาบาล  
 2. ด้านวิชาการ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการส่งเสริมความสามรถในการท างาน จัดท าสื่อ
ต่างๆ เช่น เอกสารแผ่นพับ บทความทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และอินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 3. ด้านบริการ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ส่งเสริม
ภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการท างานของบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างชาย
หญิงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ใน
จังหวัดยะลา เท่าน้ัน ควรมีการศึกษาโรงพยาบาลในพ้ืนที่
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในภาพรวม และสามารถ
เปรี ยบ เที ยบผลการศึกษาที่ แตกต่ า งกันออกไป 
นอกจากนี้ยังน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการ
ก าหนดนโยบาย แก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความสามารถในการท างานต่อไป 
 2. ควรท าการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดอื่นๆ เพื่อ
จะได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการท างาน
ของบุคลากร ในแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย 
สามารถน ามาใช้ในการสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ในการท างานในแนวคิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
 3.ควรศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ในการท างาน โดยใช้ปัจจัยที่สามารถท านายได้จากผล
การศึกษาครั้งน้ี มาสร้างโปรแกรมหรือรปูแบบเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการท างานให้กับกลุ่มบุคลากรใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลที่ได้ท าการศึกษา
ในครั้งนี ้
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ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสาร 
ฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้ประกอบอาชีพช่างเสริม อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Knowledge Attitude and Health Risk Protection Behaviors of Formaldehyde Exposure 
among Beauticians Applying U.S. EPA in Tha Sala District Nakhon Si Thammarat 

Province, Thailand  
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พิมาน ธีระรัตนสุนทร (Phiman Thirarattanasunthon)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยแบบพรรณนาชนิดภาคตัดขวางโดยมวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยมี
ความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสารเคมี มีทัศนคติปาน  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยคิด ในบริเวณพื้นท่ีการท างานของช่างเสริมสวย จ านวน 39 ร้าน ตรวจพบค่าความ
เข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จ านวน 33 ร้าน มีค่าอยู่ในช่วง0.00002-0.5710 ส่วนในล้านส่วน (ppm.) ทั้งนี้
ความเข้มข้นดังกล่าวไม่เกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ OSHA แต่เกินมาตรฐานของ NIOSH จ านวน 
19 ร้าน และผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยความเข้มข้นเฉลี่ยพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
โดยมีช่างเสริมสวยมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่มีค่าความเสี่ยงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของ USEPA และเมื่อค านวณด้วยค่า
ความเข้มข้นสูงสุดพบว่าช่างเสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 1.97 ในหนึ่งร้อยล้านคน ถึง 1.40 ในหนึ่งพันคน  

 

ABSTRACT 
The Cross-sectional descriptive research purposed to study the knowledge, attitudes, and behavior on chemical usage 
in the beauticians. The research revealed of the beauticians had moderate knowledge of formaldehyde, had high 
attitude towards chemical management whereas had moderate attitude and had low risk. Amount of 33 from 39 salons 
had 0.00002-0.5710 ppm. concentration of formaldehyde in the working area air. The concentration was within the 
acceptable level of Ministry of Interior Announcement and Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
standard. However, 19 salons had greater concentration than National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) standard, which defined the concentration of formaldehyde in the air. Result of cancer risk assessment 
revealed that the risk probability more than 80 percent calculated with average concentration were exceeding the 
acceptable risk level of United States Environmental Protection Agency (USEPA). Cancer risk probability was 1.97 
to 1.40 in 108 ppm. 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการป้องกันอันตราย, ฟอร์มัลดไีฮด,์ การรับสมัผัส   
Key Words: Health Risk Protection Behaviors, Formaldehyde, Exposure 
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บทน า 
การประกอบอาชีพเสริมสวยในปัจจุบัน เป็น

อาชีพที่เป็นที่นิยมและมีให้บริการทั่วไปมีการขยายการ
บริการเป็นจ านวนมากทั้งในเมืองใหญ่ และแม้แต่ใน
หมู่บ้าน จากสถิติการจดทะเบียนร้านเสริมสวยของ
กระทรวงพานิชย์ พ.ศ. 2547 พบว่ามีประมาณ 400 แห่ง
(ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, 2548) กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้สถานบริการร้านแต่งผม-เสริม
สวยเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่5/2538, 2538). ในปี พ.ศ. 2538 
จากการส ารวจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสถาน
บริ ก า ร ร้ า นแ ต่ ง ผ ม -เ ส ริ ม ส ว ย ทั่ ว ป ร ะ เทศแ ล ะ
กรุงเทพมหานครของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2550 
พบว่าในด้านสุขภาพไม่มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อย
ละ 56.25 ไม่หยุดปฏิบัติงานขณะเจ็บป่วยถึงร้อยละ 
60.42 และไม่มีผ้าปิดปาก-ปิดจมูกร้อยละ 39.5 ในด้าน
สิ่งแวดล้อมการระบายอากาศไม่เหมาะสมร้อยละ 33.33 
จากการรายงานส านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรม
อนามัย, 2550).จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของ
ช่างเสริมสวยในกรุงเทพมหานครพบว่าปัญหาสุขภาพท่ี
เกิดจากการใช้สารเคมีในการท างานของช่างเสริมสวย 
พบอาการทางระบบทางเดินหายใจมากที่สุดร้อยละ 
49.85 (พรแก้ว เหลืองอัมพร, 2547) 

การบริการในร้านเสริมสวยที่สามารถท าเงินเข้าร้าน
ได้มากท่ีสุดได้แก่ การบริการประเภทดัดผม ยืดผม การ
ย้อมผมและการท าสีแฟช่ันสีผม(ธุรกิจเสริมสวย, 2553) 
ท าให้ผู้ประกอบการให้ความสนใจ และส่งเสริมให้มีการ
ใช้สารเคมีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งบริษัทผู้ผลิตแต่งผม-เสริมสวย
ต่างๆ ได้คิดค้นและกระตุ้นการท าแฟช่ันใหม่ๆ ท าให้มี
การใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ช่างเสริมสวย
ที่ต้องท างานสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่องทุกวันมีโอกาส
เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีแม้ว่าสารเคมีส่วน
ใหญ่จะผ่านการรับรองว่าปลอดภัยแต่ยังไม่มีการระบุถึง
ปริมาณการสัมผัสในระดับที่ปลอดภัย (วันชัย สุธีวีระขจร
, 2554) ความเสี่ยงของช่างเสริมต่อสุขภาพจากสารเคมี 
ได้แก่ พิษสารเคมีที่เป็นน้ ายาสระผม ย้อมผม ท าสีผม ดัด

ผม หรือยืดผม การทาเล็บและการลบยาทาเล็บนั้นเสี่ยง
ต่อการระคายเคืองจากสารเคมีและการได้รับสารเคมี
หลายชนิดเข้าสู่ร่างกาย เช่น สารเคมีกลุ่มสารประกอบ
อินทรีย์ระเหย ได้แก่ อะซีโตน (Acetone) อะซีโตไน
ไตรล์(Acetonitrile) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) 
โทลูอีน (Toluene) พาทาเลต (Phthalates) เป็นต้น 
โดยเฉพาะสารเคมีส าคัญที่ช่ือ ฟอร์มัลดีไฮด์  (นลินี ศรี
พวง, 2557)  โดยปกติฟอร์มัลดีไฮด์ใช้ในการฟอกหนัง ใช้
รักษาสภาพเนื้อเยื่อ แต่ในกระบวนการเสริมสวยอาจพบ
ฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในน้ ายายืดผม น้ ายาปรับสภาพผมหรือ
แชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน ามาใช้ไอระเหยจะ
ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ (ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์, 
2556) OSHA ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาช่างท าผม
และนักออกแบบทรงผม รวมทั้งเจ้าของร้านตัดผมว่าพวก
เขาได้รับ ฟอร์มัลดีไฮด์ ระหว่างที่ใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผม
ให้กับลูกค้า OSHA เริ่มสอบสวนด้วยการไปเก็บตัวอย่าง
อากาศในร้านท าผมหลายแห่งระหว่างที่มีการใช้น้ ายาจัด
แต่งทรงผม และพบ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอากาศจริงๆ น้ ายา
จัดแต่งทรงผมบางยี่ห้อก็จะท าฉลากติดว่า ไม่มี ฟอร์มัลดี
ไฮด์ หรือบางยี่ห้อก็จะไม่ใส่รายการของ ฟอร์มัลดีไฮด์ ใน
ส่วนผสมหรือใน Material Safety Data Sheet 
(ประกอบ เพชรรัตน์, 2555) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จาก ทฤษฎี สถิติ และงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่าอาชีพช่างเสริมสวยมีโอกาสการท างานสัมผัสกับ
สารฟอร์มัลดีไฮด์ และมีโอกาสเกิดโรคจากการประกอบ
อาชีพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ  แต่ยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่รายงงานถึงการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจาก
การท างานที่ต้องสัมผัสสารสารฟอร์มัลดีไฮด์ของผู้
ประกอบอาชีพช่าง เสริ มสวยมากนัก  ดั งนั้นทาง
คณะผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
ตระหนักถึงความส าคัญที่ต้องศึกษาในเรื่องความเสี่ยง
ทางสุขภาพจากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ ของผู้
ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยด้วยเทคนิค U.S. EPA เป็น
การประเมินปริมาณสารพิษในอากาศ ทั้งนี้เพื่อน าระดับ
ความเสี่ยงที่ประเมินได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหา เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ
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ช่างเสริมสวย และเป็นพื้นฐานข้อมูลในการติดตามและ
เฝ้าระวังโรคจากการท างานที่เกิดขึ้นจากสารเคมีของผู้
ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม

การป้องกันความเสีย่งจากการใช้สารเคมีในผู้ประกอบ
อาชีพช่างเสริมสวย ในอ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2.เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดไีฮด์
ในอากาศของพื้นที่การท างานของช่างเสริมสวย ใน
อ าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

3.เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกดิอันตราย
ทางสุขภาพจากการรับสมัผสัสารฟอร์มัลดไีฮด์ของช่าง
เสรมิสวย ในอ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) มีวิธีการด าเนินการวิจยัดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ าอาชีพ
ร้านเสริมสวยใน ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 55 ร้าน โดยเกณฑ์การเลือก
กลุ่มตัวอย่างคือ ร้านท่ีท าอาชีพร้านเสรมิสวยท่ีเปิด
ให้บริการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้จัยและทีมได้พัฒนาขึ้นและการทบทวน
วรรรกรรมซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถามและร้าน
 จ านวน 10 ข้อ  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการเจ็บป่วยและการเข้าถึงบริการ 
 จ านวน 23 ข้อ  
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัต ิ
 จ านวน 30 ข้อ  
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมเกี่ยวป้องกัน 

ความรู้ด้านอันตรายจากการใช้สารเคมีและการ
ป้องกัน  

ความรู้เป็นค าถามเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  
ตอบค าถามถูก ได้  1  คะแนน 
ตอบค าถามผดิ ได้  0  คะแนน 

การแปลผลระดับความรู ้
ระดับความรูสู้ง คะแนน  8-10    คะแนน 
(ร้อยละ 80-100) 
ระดับความรู้ปานกลาง คะแนน 6-7 คะแนน 
(ร้อยละ 60-79) 
ระดับความรูต้่ า คะแนน   0-5 คะแนน  
(ต่ ากว่าร้อยละ 59) 
ข้อมูลทัศนคติ มรีะดับการวัด  5 ระดับ 
เชิงบวก ตอบเห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้  5  คะแนน 
          ตอบ เห็นด้วย ให้           4  คะแนน  
          ตอบ  ไม่แน่ใจ ให้          3   คะแนน  
          ตอบ  ไม่เห็นด้วยให้        2  คะแนน  
          ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้  1 คะแนน 
เชิงลบ  ตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให ้  1 คะแนน 
          ตอบ เห็นด้วย ให้            2  คะแนน  
          ตอบ  ไม่แน่ใจ ให้           3  คะแนน  
          ตอบ  ไม่เห็นด้วยให้         4 คะแนน  
          ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งให้  5 คะแนน 
การแปลผลระดับทัศนคต ิ
ระดับด ี  คะแนนเฉลีย่   2.34-3.00 
ระดับปานกลาง  คะแนนเฉลีย่   1.67-2.33 
ระดับไม่ด ี คะแนนเฉลีย่   1.00-1.66. 
ข้อมูลพฤติกรรม 
การปฏิบัติ    ทุกครั้ง ได้  2  คะแนน 
การปฏิบัติ    บางครั้ง ได้  1  คะแนน 
การปฏิบัติ     ไม่ปฏิบัตเิลย   ได้  0  คะแนน 
การแปลผลระดับการปฏบิัติของพฤติกรรม 
ระดับด ี      คะแนนเฉลี่ย   1.34-2.00 
ระดับพอใช้   คะแนนเฉลี่ย   0.67-1.33 
ระดับไม่ด ี     คะแนนเฉลี่ย   0.00-0.66 
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2. แบบสังเกต จะสังเกตพฤติกรรมในการ
ท างาน กิจกรรมในการท างานแล ะสิ่งแวดล้อมที่ท างาน
ระหว่างการท างานของผู้ที่ประกอบอาชีพช่างเสริมสวย 

3. การเก็บตัวอย่างอากาศ ตามมาตรฐานของ 
NIOSH3500 และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

การรวบรวมข้อมูล งานวิจัยนีไ้ดร้บัการอนุมัติ
จริยธรรมการวจิัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ เลขท่ี 
090/2557  
 
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
   1. เก็บข้อมูลร้านและพื้นที่โดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 55 ร้านส ารวจพ้ืนท่ีและจ านวนร้านเสริมสวย  
   2. เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างช่าง
เสริมสวย เพื่อให้ทราบค่าพารามิเตอร์มาเป็นข้อมูล
ประกอบในการประเมินความเสี่ยง และเพื่อให้ทราบถึง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของช่างเสริมสวย 
   3. เก็บตัวอย่างฟอร์มัลดีไฮด์ภายในพื้นที่การท างาน
ของช่างเสริมสวยและใช้แบบสั ง เกตเพื่ อ  สั ง เกต
พฤติกรรมการท างานของช่างเสริมสวยน าข้อมูลความ
เข้มข้นฟอร์มัลดีไฮด์ที่ได้จากการวิเคราะห์และข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
มาประเมินความเสีย่งในการเกิดมะเร็งและความเป็น
อันตรายอื่นนอกจากมะเร็งของช่างเสริมสวย น าความ
เสี่ยงท่ีได้เทียบกับค่าแนะน าของ USEPA เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิตเิพื่อหาค่าความเสี่ยง 
   4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
หาค่าความเสี่ยง 
   5. วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ
สถิติ เ ชิงพรรณนา  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการหาความสัมพันธ์ทางสถิติของตัวแปร
ด้วยไคสแควร์                   
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 55 
คน พบว่าเป็นเพศชายคิดเป็น ร้อยละ 3.6 และเพศหญิง
คิดเป็น ร้อยละ 96.4 มีอายุระหว่าง 23-61 ปีขึ้นไป มี
อายุเฉลี่ย 37 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 
52.7 รองลงมาคือ สถานภาพโสด ร้อยละ 23.6 และ
หม้าย/อย่าร้าง ร้อยละ 23.6 ในด้านการศึกษาส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ ในระดับประถมศึกษาร้อยละ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร้อยละ ระดับอนุปริญญาร้อยละ และระดับปริญญาร้อย
ละ มีรายได้อยู่ระหว่าง บาท/เดือน โดยมีรายได้เฉลี่ย 
บาท/เดือน โดยส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 5,001-10,000 
บาท ร้อยละ 36.4 รายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 
34.6 รายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 20 และ
รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 9 ข้อมูลด้านการ
ท างานมีประสบการณ์ท างาน อยู่ระหว่าง 1-30 ปี โดยมี
ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 8 ปี ท างานเฉลี่ยวันละ 
9 ช่ัวโมง โดยท างานวันละ 2-6 ช่ัวโมง ร้อยละ 14.5 
ท างานวันละ 7-11 ช่ัวโมง ร้อยละ 72.8  ท างานวันละ 
12-16 ช่ัวโมง ร้อยละ 12.8 ตามล าดับ จ านวนลูกค้าต่อ
วันอยู่ระหว่าง 1-30 คน โดยมีจ านวนลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 
คน/วัน โดยมีจ านวนลูกค้า 1-10 คน/วัน ร้อยละ 85.5 มี
จ านวนลูกค้า 11-20 คน/วัน ร้อยละ 10.9 มีจ านวน
ลูกค้า 21-30 คน/วัน ร้อยละ 3.6 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บ่อยที่สุด 5 ล าดับ ได้แก่ แชมพู ร้อยละ 43.6 น้ ายาดัด
ผม ร้อยละ 23.6  น้ ายาย้อมผม 20.0, น้ ายายืดผม ร้อย
ละ 10.9 และน้ ายาทาเล็บ ร้อยละ 9.1 ตามล าดับด้าน
สุขภาพและการเจ็บป่วยพบว่าการเจ็บป่วยและการ
เข้าถึงบริการของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ
เจ็บป่วย ร้อยละ 67.3 โดยโรคที่พบได้แก่ โรคหลอดลม
อักเสบ ร้อยละ 5.4 โรคปอดบวม ร้อยละ 2.7 โรคภูมิแพ้ 
ร้อยละ 54.1 โรคหอบหืด ร้อยละ 13.5 โรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรัง ร้อยละ 2.7 โรคกรดไหลย้อน ร้อยละ 2.7 
โรคไข้เลือดออก ร้อยละ 5.4 โรคไข้หวัด ไอ ปวดศีรษะ 
เจ็บคอ ร้อยละ 24.3 โรคปวดหลัง ร้อยละ 2.7 และ
เหนื่อยล้าใจสั่น ร้อยละ 2.7 มีโรคประจ าตัวหรือโรค
เรื้อรัง ร้อยละ 21.8 โดยโรคที่พบได้แก่ โรคความดัน
โลหิต ร้อยละ 5 โรคเบาหวานร้อยละ 5 โรควัณโรคร้อย
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ละ 41.7 โรคไธรอยด์ร้อยละ 10 อาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อและโครงร่างร้อยละ 10  ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คุณลักษณะทาง
ประชากร 

จ านวน 
(n = 55) 

ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 2 3.6 
         หญิง 58 96.4 
อาย ุ(ปี)   
         20-30 12 21.8 
         31-40 25 45.6 
         41-50 13 23.6 
         51-60 4 7.2 
         61+ 1 1.8 
Mean = 37.40, S.D = 8.75, Min = 23, 
Max = 65  
สถานภาพสมรส   
         โสด 13 23.6 
          คู่ 29 52.7 
หม้าย/หย่า/แยก 13 23.6 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา       12 21.8 
  มัธยมต้น 12 21.8 
  มธัยมปลาย 19 34.6 
สูงกว่าม.ปลาย 12 21.8 
รายได้ (บาท/ด)   
 ต่ ากว่า 5,000 - - 
 5,000 – 10,000 12 21.8 
 10,001 – 20,000 12 21.8 
 มากกว่า 20,000 19 34.6 
Mean = 15,372.73, S.D = 9,495.72, 
Min = 1000, Max = 40,000 
   

 
ความรู้เกี่ยวกับการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์

ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับความรู้ของกลุ่ม

ตัวอย่างดังกล่าว โดยรวมคะแนนทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 
1 คะแนน แล้วน าคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมา
จัดแบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (0-5 คะแนน) ระดับ
ปานกลาง (6-7 คะแนน) และคะแนนระดับสูง (8-10 
คะแนน) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 43.64 รองลงมาคือมีความรู้ระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 36.36 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีจัดแบ่งเป็นระดับทัศนคติ 3 ระดับพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 56.36  และมีทัศนคติปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 43.64 ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
สารเคมีเมื่อน าคะแนนด้านการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างใน
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วน
ใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 70.91 รองลงมาคือความเสี่ยงระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 23.64 

ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของช่างเสริมสวยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แบบสังเกตเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยอีกอย่างหนึ่งเพื่อศึกษา
พฤติกรรมและพื้นที่การปฏิบัติงานของช่างเสริมสวย โดย
การใช้ประสาทสัมผัสของผู้สังเกต แล้วผู้สังเกตเป็นฝ่าย
บันทึกสิ่งท่ีสังเกตได้ จากข้อมูลแบบสังเกตทั้งหมดจ านวน 
39 ร้าน พบว่า ร้านเสริมสวยส่วนใหญ่มีจ านวนพนักงาน
ในร้านเสริมสวย 1 คน/ร้าน จ านวน 34 ร้าน คิดเป็นร้อย
ละ 87.18  รองลงมาคือ 2 คน/ร้าน จ านวน 4 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 10.26 และ 3 คน/ร้าน จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.56 การใช้บริการของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ 
คือ การตัด สระ ไดร์ จ านวน 32 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 
82.05 รองลงมาคือยืดผมจ านวน 25 ร้านคิดเป็นร้อยละ 
64.10 การย้อมผม ท าเล็บ แต่งหน้า/ท าผม ดัดผม
ตามล าดับ ข้อมูลสภาพแวดล้อมการท างานทั่วไป จาก
แบบสังเกตช่างเสริมสวย จ านวน 39 ร้าน พบว่าแสง
สว่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 82.05 การระบายหรือการ
ถ่ายเทอากาศ คิดเป็นร้อยละ 64.10อุปกรณ์ช่วยในการ
ระบายอากาศ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ที่รองรับขยะ คิด
เป็นร้อยละ 48.72 มีอ่างล้างมือเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ
17.95 อ่างสระผมสะอาด คิดเป็นร้อยละ 79.49 มีน้ าดื่ม
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ที่สะอาดไว้บริการ คิดเป็นร้อยละ 82.05 ระบบป้องกัน
ไฟฟ้าดูด/ช๊อต คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการจัดสถาน
บริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 82.05 
มีการจัดเก็บอุปกรณ์สารเคมีไว้ในที่มิดชิด สะอาด เป็น
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.90 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ปลอดภัยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อย
ละ82.05 เจ้าของสถานบริการหรือช่าง ได้ผ่านการอบรม 
สุขาภิบาลสถานบริการ แต่งผม-เสริมสวยคิดเป็นร้อยละ 
79.49 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรกับระดับ
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัมผัสสาร
ฟอร์ มั ลดี ไ ฮ ด์ ข องกลุ่ มตั วอย่ า ง  จ ากการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการ
ท างาน จ านวนช่ัวโมงการท างาน จ านวนลูกค้าที่ใช้
บริการ น้ าหนัก และส่วนสูง กับระดับความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติ  เมื่อหาความสัมพันธ์พบว่าข้อมูล
ประชากรที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ จ านวนลูกค้าที่ใช้
บริการต่อวัน มีค่า sig เท่ากับ 0.022  ข้อมูลประชากรที่
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ และ ช่ัวโมงการท างานต่อวัน มี
ค่า sig เท่ากับ 0.005 และ 0.038 ตามล าดับ  ส าหรับ
ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับทัศนคติ  
ทัศนคติ และการปฏิบัติกับระดับความรู้ และ การปฏิบัติ
กับทัศนคติ เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า  ข้อมูล
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากค่า sig ของการ
ปฏิบัติมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
(ใช้สถิติ Pearson Chi-Square) 

ปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ใน
พื้นที่การท างาน ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ที่ได้จาก
การเก็บตัวอย่างอากาศในพื้นที่การท างานมีค่าเกิน
มาตรฐานของNIOSH ซึ่งก าหนดให้ความเข้มข้นของสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการท างานไม่เกิน 0.016 ส่วน
ในล้านส่วน(ppm) จ านวน 19 ร้าน แต่เมื่อเทียบกับ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี) 

พ.ศ.2520 และ OSHA นั้น ความเข้มข้นของสารฟอร์มัล
ดีไฮด์ไม่เกินมาตรฐานของกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งทั้ง
สองหน่วยงานได้ก าหนดความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดี
ไฮด์ในบรรยากาศการท างานต้องไม่เกิน 3 ส่วนในล้าน
ส่วน(ppm) หรือ 3.69 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(mg/m3) และ 0.75 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือ 0.92 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 ความเข้มข้นของฟอร์มัลดีไฮด์ในพื้นที่กาท างาน
ของช่างเสริมสวย  

ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบโอกาสการเกิดมะเร็ง
ของช่างเสริมสวยกลุ่มตัวอยา่งเป็น 3 กรณี คือ การ
เปรียบเทยีบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อจ าแนกตามเขตที่ตั้งร้าน เปรยีบเทียบความเสี่ยงใน
การเกิดมะเร็งของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประสบการณ์
การท างาน และเปรียบความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของ
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสภาพพื้นที่การท างานดังภาพท่ี 
2 – 5 

 

 
 
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง      
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ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

อื่นนอกจากมะเร็ง (Non-Cancer Risk) ผลการประเมิน
ความเสี่ยงอื่นนอกจากมะเร็งพบว่าช่างเสริมสวยมีค่า
ความเสี่ยงอยู่ในช่วง 0.018 ถึง 13.216 เมื่อใช้ความ
เข้มข้นเฉลี่ยในการค านวณ ซึ่งมีช่างเสริมสวยจ านวน 12 
คน ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่าค่าที่ยอมรับได้ และ0.024 
ถึง 18.488 เมื่อใช้ค่าความเข้มข้นสูงสุดในการค านวณ 
ซึ่งมีช่างเสริมสวยจ านวน 13 คน ที่มีค่าความเสี่ยง
มากกว่าค่าที่ยอมรับได้ตามค าแนะน าของ USEPA ซึ่ง
ก าหนดไว้ที่ 1 ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายอื่นนอกจากมะเร็งกรณีจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
ตามเขตที่ตั้งร้าน ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที ่3 เปรียบเทียบความเสีย่งการที่ไม่ใช่การเกิด
มะเร็งจ าแนกตามเขตที่ตั้งร้าน 
 

  
ภาพที ่4 เปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง     
 

 
 
ภาพที ่5 เปรียบเทียบร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่เสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็งจ าแนกตามสภาพพ้ืนท่ีการท างาน 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการใช้
สารเคมีในผู้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยโดยภาพรวม 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับสารฟอร์มัลดีไฮด์อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 43.64 ส่วนใหญ่มี
ระดับทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 
56.36 และมีทัศนคติปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43.64 มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยคิดเป็นร้อยละ 
70.91 สอดคล้องกับการศึกษา (คณิต ลูกรักษ์, 2558) 
พบว่า ช่างเสริมสวยรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องส าอาง
ในระดับดีมาก ส่วนใหญ่อ่านฉลากเครื่องส าอางก่อนใช้
เป็นประจ าตลอดจนศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลจากการอ่านฉลาก ช่างเสริมสวยมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฉลากเครื่องส าอางอยู่ใน
ระดับดีมาก มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือโดยดูฉลาก
ภาษาไทย ที่มีช่ือ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า เป็นประจ า คิดเป็นร้อย
ละ 97.13 นอกจากน้ีช่องทางการรับรู้ทางโทรทัศน์เป็นที่
นิยมคิดเป็น 100% และมีข้อเสนอแนะคือ ภาครัฐควร
ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับช่างเสริมสวยจัดให้มีการให้ความรู้โดยตรงกับกลุ่ม
อาชีพช่างเสริมสวยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 

ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ 
จากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นของสาร
ฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศบริเวณพื้นที่การท างานของช่าง
เสริมสวย จ านวน 39 ร้าน มีค่าอยู่ในช่วง0.00002-
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0.5710 ส่วนในล้านส่วน (ppm)หรือ 0.0002-0.7010 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) ซึ่งมีค่าสูงกว่า
มาตรฐานของ NIOSH จ านวน 19 ร้าน ซึ่งก าหนดความ
เข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในบรรยากาศการท างานไม่
เกิน 0.016 ส่วนในล้านส่วน(ppm) และตรวจไม่พบค่า
ความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในอากาศ จ านวน 6 
ร้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา (ศิรินทร์ทิพย์ ชาญ
ด้วยวิทย,์ 2556) พบว่าร้านในกระบวนการเสริมสวยอาจ
พบฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในน้ ายายืดผม น้ ายาปรับสภาพผม
หรือแชมพูบางสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน ามาใช้ไอ
ระเหยจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้9 พบว่าOSHA ได้รับ
การร้องเรียนจากบรรดาช่างท าผมและนักออกแบบทรง
ผม รวมทั้งเจ้าของร้านตัดผมว่าพวกเขาได้รับ ฟอร์มัลดี
ไฮด์ ระหว่างที่ใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผมให้กับลูกค้า OSHA 
เร่ิมสอบสวนด้วยการไปเก็บตัวอย่างอากาศในร้านท าผม
หลายแห่งระหว่างท่ีมีการใช้น้ ายาจัดแต่งทรงผม และพบ 
ฟอร์มัลดีไฮด์ ในอากาศจริงๆ น้ ายาจัดแต่งทรงผมบาง
ยี่ห้อก็จะท าฉลากติดว่า ไม่มี ฟอร์มัลดีไฮด์ หรือบางยี่ห้อ
ก็จะไม่ใส่รายการของ ฟอร์มัลดีไฮด์ ในส่วนผสมหรือใน 
Material Safety Data Sheet 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง 
(Cancer Risk) จากการประเมินความเสี่ยงในการเกิด
มะเร็งของกลุ่มตัวอย่างช่างเสริมสวย พบว่าพบว่าช่าง
เสริมสวยมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 1.97 ในหนึ่งร้อยล้าน
คน ถึง 1.40 ในหนึ่งพันคน โดยมีช่างเสริมสวยจ านวน 
31 คน ซึ่งค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ USEPA คือ 1 x 
10-6 ซึ่งพบว่าพนักงานมีค่าความเสี่ยงเกินค่าความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของ USEPA มีจ านวน 31 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตั้งร้านอยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 25 คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านอยู่นอกเขตเทศบาล 6 คนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์ระหว่าง 11-15 ปี มีจ านวน 6 
คน ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน มีความเสี่ยงในการเกิด
มะเร็งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และ
ผื่นผิวหนังอักเสบของช่างเสริมสวยส่วนมาก แพ้น้ ายาดัด
ผม คิดเป็นร้อยละ 5.88 ซึ่งส่วนใหญ่มักพบในช่างเสริม
สวยท่ีประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว 6-10 ปี ยังพบอีก

ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพพื้นที่การท างานที่เสี่ยงในการ
เกิดมะเร็งสูงที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีร้านแบบปิดใช้พัด
ลมระบายอากาศจ านวน 11 ร้าน มีความเสี่ยงในการเกิด
มะเร็งจ านวน 11 ร้าน และในกลุ่มตัวอย่างที่มีร้านแบบ
ปิดติดตั้งเครื่องปรับอากาศจ านวน 4 ร้าน  มีความเสี่ยง
ในการเกิดมะเร็ง จ านวน 4 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่ง
เป็นการระบายอากาศท่ีไม่เหมาะมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของส านักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข3 พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมการระบาย
อากาศไม่เหมาะสมร้อยละ 33.33 

ผลการประเมินความเสี่ยงในการเกิดอันตราย
อื่นนอกจากมะเร็ง (Non-Cancer Risk) พบว่าค่าความ
เสี่ยงของช่างเสริมสวยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 
0.00 ถึง18.49 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 ร้าน มีค่า
ความเสี่ยงมากกว่า 1 แสดงว่าไม่ปลอดภัยไม่สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านในเขต
เทศบาลมีค่าความเสี่ยงอยู่ในช่วง0. ถึง 18.49 ซึ่งมีกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 11 คนท่ีมีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 และ
มีกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งร้านนอกเขตเทศบาลมีค่าความเสี่ยง
อยู่ในช่วง 0.00 ถึง 1.79 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คน
ที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1ร้านโดยส่วนใหญ่จะมีที่ตั้ง
ร้านอยู่ภายในเขตเทศบาลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(พรแก้ว เหลืองอัมพร, 2557) พบว่าพบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา โรคประจ าตัว ความเพียงพอของรายได้ 
ประสบการณ์การได้รับอันตรายจากสารเคมี ขนาดธุรกิจ 
และการจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากสารเคมีภายใน
ร้ า นที่ แ ตกต่ า งกั นอย่ า งมี นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ (p-
value<.05) ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
(จิตนิรันดร์ วงละคร, 2556) (ปัฐมาวดี เอื้อวงศ์วศิน, 
2554) พบว่าความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการสถานบริการร้านแต่งผม-เสริมสวยอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
     1 .ส่งเสริมการรับรู้เรือ่งความปลอดภัยของผลติภณัฑ์
ที่ใช้โดยจัดการอบรมเรื่องพิษวิทยาเบื้องต้นฉบับช่างเสรมิ
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สวย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ตามขั้นตอนการท างานของ
ช่างเสริมสวย จริงๆ ในภาคปฏิบัต ิ 
      2. ส่งเสริมการรับรู้เรื่องการจัดสภาพพื้นที่การ
ท างานให้มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติในการได้รับสัมผัสสารเคมีเพื่อไดห้าแนวทางใน
การป้องกันอันตรายจากการได้รับสัมผสั 
      2. ควรมีการศึกษาวิจัยนวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้าง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและปัจจยัที่มีผลกับพฤติกรรม
การสัมผัสสารเคม ี
     3. ควรมีการศึกษาผลกระทบสุขภาพจากการสมัผสั 
การตรวจสุขภาพ การเฝา้ระวังโรคและ พฤติกรรมความ
เสี่ยง การเปรียบเทียบการเจ็บป่วย กับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ด้ ว ย ดี 
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดร.พิมาน ธีระรัตน
สุนทร และคณะกรรมการสอบทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็น
และค าช้ีแนะ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนในการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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การออกแบบและสร้างชุดฝึกกรีดยางพารา 
กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น 

 

Design and Construction Equipment, Training Package Rubber Tapping 
Case Study Khon Kaen Rubber Learning Center 
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อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการออกแบบและสร้างชุดฝึกกรีดยางพาราโต๊ะฝึกลับมีดกรีดยางพาราที่สามารถลด

ต้นทุนในการสั่งซื้อท่อนยางพารา ลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ รวมท้ังสามารถหาคุณภาพของอุปกรณ์ชุดฝึกกรีด
ยางพาราและโต๊ะฝึกลบัมีดกรดียางพาราที่สรา้งขึ้นมา การวิจัยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนของการท างาน และ ท าการเก็บข้อมูล
ด้วยการถ่ายวีดีโอและท าการประเมินท่าทางการท างานด้วยวิธีทางด้านการยศาสตร์น าผลการวิเคราะห์มาออกแบบและสร้าง
ชุดฝึกกรีดยางพาราและโต๊ะฝึกลับมีด ผลการด าเนินงานสร้างชุดฝึกกรีดยางพารา มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 81.7 ค่าคะแนน
ท่าทางในการท างานของโต๊ะฝึกลับมีดกรีดยางพาราแบบเดิม มีค่ามากกว่าคะแนนท่าทางในการท างาน ของโต๊ะฝึกลับมีดกรีด
ยางพาราแบบใหม่ อย่างมีนัยส าคัญที่ = 0.05 และค่าคะแนนท่าทางในการท างาน ของชุดฝึกกรีดยางพาราแบบเดิมมีค่า
มากกว่า คะแนนท่าทางในการท างาน ของชุดฝึกกรีดยางพาราแบบใหม่อย่างมีนัยส าคัญที่ = 0.05 ชุดฝึกกรีดยางพาราแบบ
ใหม่สามารถลดต้นทุนในการจัดฝึกอบรมการฝึกกรีดยางพาราคิดเป็นเงินเทียบเท่าปัจจุบันได้เท่ากับ 609,440 บาท หรือ 
50.52% (n=20) 

 

ABSTRACT 
              This research proposes to design and to invent rubber tapping practical set and practical table 
for sharpening rubber tapping knife which can decrease the investment for ordering rubber logs, can 
reduce the risk of Ergonomics and can find the equipment quality of rubber tapping practical set and 
practical table for sharpening rubber tapping knife. The research began by studying the working process, 
colleged data by video recording and evaluated the working posture by the method of Ergonomics. The 
results were used to design and to creat the rubber tapping practical set and practical table for 
sharpening rubber tapping khife. The result of the quality for inventing rubber tapping practical set was 
measured at 81.7 percentages. The score of the original performed function of the practical table for 
sharpening rubber tapping knife was measured higher than the new practical table for sharpening rubber 
tapping knife in the significant value at = 0.05. Moreover, the score of the original performed function of 
the rubber tapping practical set was measured higher than the rubber tapping practical set in significant 
value at  = 0.05. Therefore, the new rubber tapping practical set and practical table for sharpening 
rubber tapping knife are able to reduce the investment for organizing the Rubber Tapping Practical 
Training which could be calculated as present values as  609,440 Baht or 50.52%(n=20). 
 
ค าส าคัญ : การยศาสตร์, ยางพารา 
Key Words : Ergonomics, Rubber 
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บทน า 
               เนื่องจากปัจจุบันการท าธุรกิจยางพาราเป็นที่
แพร่หลายในประเทศไทยซึ่งเปรยีบเทียบกับในอดีต จะพบ
เห็นได้มากในบริเวณภาคใต้ที่มีการท าธุรกิจยางพาราแต่
ในปัจจุบันพบว่าภาคอีสานและภาคตะวันออกก็เป็นอีก
พื้นที่ที่มีการประกอบธุรกิจสวนยางพาราอย่างแพร่หลาย
เช่น กัน  เพราะฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศทั้งในแง่การจ้างงานและการส่งออก 
ศูนย์ เรียนรู้ ยางพาราจังหวัดขอนแก่นได้ เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของทักษะในการกรีดยางพาราของแรงงาน 
จึงมีการจัดฝึกอบรมการกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มทักษะให้กบั
แ ร ง ง า นแ ละ ผู้ ที่ ส น ใ จ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ ย อม รั บ ขอ ง
ตลาดแรงงาน  ซึ่งในการฝึกอบรมการกรีดยางพารานั้น
จะต้องใช้ต้นทุนในการซื้อท่อนยางพาราเพื่อให้ผู้ เข้า
ฝึกอบรมฝึกกรีดยางพารา แล้วพบว่า การใช้งานหรือการ
ฝึกกรีดยางพาราต่อหนึ่งท่อนนั้นผู้ฝึกอบรมไม่ได้ฝึกกรีดทั้ง
ท่อนแต่ฝึกกรีดในระยะความยาวหน่ึงของท่อนยางพารา
เท่านั้นและมีส่วนท่ียังไม่ถูกใช้งาน คือส่วนบนและส่วนล่าง
ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์คณะผู้จัดท า ได้เล็งเห็นว่าเป็น
ปัญหาท่ีส าคัญและควรหาแนวทางในการแก้ ไขคือ 
ออกแบบและสร้างชุดฝึกกรีดยางพาราที่สามารถน าท่อน
ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนในการ
จัดฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อออกแบบ และสร้างชุดฝึกกรีดยางพารา โต๊ะ
ฝึกลับมีดกรีดยางพาราให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
      2. เพื่อประเมินหาคุณภาพของชุกฝึกกรีดยางพารา 
และโต๊ะฝึกลับมีดกรีดยางพารา 
      3. เพื่อประเมินหาความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของผู้เข้า
ฝึกอบรมกรีดยางพาราและการลับมีดกรีดยางพารา 
 
วิธีการวิจัย 
     ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่นได้พบว่าการ
ฝึกอบรมการกรีดยางพารานั้นจะต้องใช้ท่อนยางพารา
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกกรีดเหมือนกับการกรีดจากต้นจริง
เมื่อเทียบกับการใช้งานแล้วพบว่าการฝึกกรีดยางพาราต่อ

หนึ่งท่อนนั้นผู้ฝึกอบรมไม่ได้ฝึกกรีดทั้งท่อนแต่ฝึกกรีดใน
ระยะความยาวหนึ่งของท่อนยางพาราเท่านั้น จาก
การศึกษาการจัดฝึกอบรมการกรีดยางพาราไม่ว่าจะเป็น
การประกอบชุดฝึกกรีดยางพารา การประกอบโต๊ะลับมีด
กรีดยางพารา คณะผู้จัดท าได้มีแนวความคิดที่จะท าชุดฝึก
กรีดยางพาราและโต๊ะรับมีดกรีดยาพาราให้มีความสะดวก
ต่อการเคลื่อนย้าย ง่ายในการประกอบ และใช้งานได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งออกแบบให้มีการปรับระดับสูงต่ าตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน  ท้ังนี้รวมไปถึงการลดต้นทุนใน
การซื้อท่อนยางจากการฝึกกรีดยางพาราอีกด้วยทางคณะ
ผู้จัดท าได้ท าการวางแผนในการด าเนินโครงการดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
 
 

เร่ิมตน้ 

ศึกษาขั้นตอนการจดัฝึกอบรมและกระบวนการ
ประกอบชุดฝึกกรีดยางพารา 

วเิคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการ
พฒันาชุดฝึกกรีดและโตะ๊ลบัมีดกรีด

ยางพารา 

ด าเนินการออกแบบเพื่อพฒันาชุดฝึก
กรีดยางพาราและโตะ๊ลบัมีด 

ด าเนินการสร้างชุดฝึกกรีด
ยางพารา และโตะ๊ลบัมีด 
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ประเมินผลการออกแบบ 
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     1. ศึกษาขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 
        ทางคณะผู้จัดท าได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น
ของยางพารา และได้เดินทางไปท่ีศูนย์เรยีนรู้ยางพาราเพื่อ
ศึกษาขั้นตอนกระบวนการการจัดฝึกอบรมการกรีด
ยางพารา โดยทางศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่นได้
จัดท าการอบรมตามหลักสูตร 7 วัน และมีเนื้อหาการ
ฝึกอบรมดังนี ้
        1.1  การลับมีดกรีดยางพารามีการจัดฝึกอบรบ
เกี่ยวกับการฝึกทักษะเกี่ยวกับการลับมีดกรีดยางพารา 
ชนิดของมีด ลักษณะของมีด ส่วนประกอบของมีด การ
เลือกซื้อมีดกรีดยางพารา หินลับมีด  ชนิดของหินลับมีด 
อุปกรณ์ในการลับมีด การลับมีด การเก็บรักษามีด เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 2 การฝึกลับมีดกรีดยางพารา 
 

        1.2  การฝึกกรีดยางพาราวัตถุประสงค์ของการกรีด
ยางพารา ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเปิดกรีดยาง วิธีการ
เปิดกรีดยางพารา ขั้นตอนการเปิดกรีด  การกรีด
ยาง ระบบการกรีดที่เหมาะสม การติดตั้งอุปกรณ์ การเพิ่ม
วันกรีด การฝึกกรีดยาง ท่าจับมีดและท่ายืนการก้าวเท้า  
 

 
 

รูปที*่3*ผู้เข้าฝึกอบรมท าการฝึกกรีดยางพารา 

        1.3 ศึกษากระบวนการประกอบชุดฝึกใน
กระบวนการประกอบชุดฝึกกรียางพารานั้น จะขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้ เข้าฝึกอบรมว่ามากน้อยเพียงใด โดยผู้ เข้า
ฝึกอบรม 1 คน จะใช้ท่อนยางพารา 2 ท่อน จึงมีการถอด
เปลี่ยนท่อนยางพารา ดังนั้นวิธีการประกอบชุดฝึกกรีด
ยางพาราจึงเกิดความยุ่งยากเป็นอย่างมาก 
     2.  วิเคราะห์ปัญหา 
          2.1 วิเคราะห์ด้วยการสังเกต 
               2.1.1 โครงสร้างชุดฝึกและลักษณะการ
ประกอบชุดฝึกกรีดยางพารายังต้องยึดติดกับตัวอาคาร
เพื่อความแข็งแรง ยุ่งยากในการประกอบ และไม่สะดวก
ต่อการเคลื่อนย้าย 
 

 
 

รูปที ่4 โครงสร้างชุดฝึกท่ีผูกติดกบัอาคาร 
 

             2.1.2 การฝึกกรีดยางพาราและการลับมีด ก็
เป็นส่วนส าคัญเพราะการกรีดยางพาราให้ได้คุณภาพนั้นก็
ขึ้นอยู่กับเคลื่อนไหว จังหวะกระตุกมือ และการเดิน รวม
ไปถึงการลับมีด แต่พบปัญหาว่าการฝึกกรีดยางพาราและ
การลับมีดยังเป็นไปด้วยความล าบาก ไม่มีพื้นที่ส าหรับการ
ลับมีด 
 

 
 

รูปที ่5 แสดงการนั่งลับมีดของผู้เข้าฝึกอบรม 
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            2.1.3*ท่อนยางพาราที่ใช้ในการฝึก มีการใช้งาน
จริงดังรูปที่ 6 ยังเหลือส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ
ส่วนบนและส่วนล่าง จึงควรหาวิธีให้สามารถใช้ประโยชน์
จากท่อนยางให้ได้มากท่ีสุด 
 

 
 

รูปที ่6 ท่อนยางพาราที่ใช้ฝึกกรีดแล้ว 
 

             2.1.4*ความเมื่อยล้าที่เกิดจากการท างานแต่ละ
กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งลับมีดกรีดยางพารา การ
ฝึกกรีดยางพาราและการประกอบชุดฝึกกรีดยางพารา 
 

 
 

รูปที ่7 ความเมื่อยล้าที่เกิดจากการฝึกกรดี 
 

 
 

รูปที่ 8 ความเมื่อยล้าจากการประกอบชุดฝึก 
 
        2.2 วิเคราะหด์้วยแผนภูมิเหตุและผล 
             ผู้วิจัยได้ค้นหาสาเหตุทีส่่งผลต่อการฝีกอบรมว่า
เกิดจากปัจจยัไหนท่ีท าให้มีปญัหามีรายละเอียดดังแผนภูมิ 
 

 
 

รูปที ่9 แผนภูมเิหตุและผล 
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        2.3 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยท่าทางความเสี่ยงด้าน
การยศาสตร์ ท าได้โดยการประเมินด้วยตนเอง โดยต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินว่าในการท างานนั้นๆ ควรใช้
แบบประเมินแบบใด เมื่อได้แบบประเมินที่เหมาะสมแล้ว
น าไปประเมินเพื่อหาท่าทางที่เกิดความเสี่ยงในการท างาน 
     3. แนวทางในการพฒันาชุดฝึก 
        จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการท างานในการฝึกอบรมได้แก่ การนั่งลับมีด
กรีดยางพารา การฝึกกรีดยางพารา และการประกอบ
ชุดฝึกกรีดยางพารา  สรุปเป็นปัญหา หลักในกระบวนการ
ต่าง หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาปัญหา และหาแนวทางใน
การแก้ไขและปรับปรุงต่อ เพื่อให้มีการท างานแต่ละ
กระบวนการสะดวกขึ้น ได้ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข 
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 
สิ้นเปลือง
งบประมาณใน
การจัดซื้อท่อน
ยาง 
พารา 

ใช้ท่อนยางพารา
ในการฝึกกรีดไม่
คุ้มค่า เพราะยั ง
ขาดอุปกรณ์ ใน
การจับยึดจึงต้อง
ใ ช้ท่ อนยางที่ มี
ค ว า ม ย า ว เ กิ น
ความจ าเป็นเพื่อ
ในมีความสูงเพียง
พอที่จะให้คนเดิน
ลอดผ่านได้เวลา
ท าการฝึกกรีด 
 

ท าการออกแบบ
และสร้ าง ชุดฝึก
กรีดยางพาราเพื่อ
น าส่วนที่ไม่ได้ใช้
งานมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์สู งสุด
เพื่ อ เป็นการลด
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
จั ด ซื้ อ ท่ อ น
ยางพาราในการ
ฝึกกรีด 

ชุดฝึกกรีดมีกา
ประกอบ ท่ี
ยุ่งยากและ
เคลื่อนย้ายไม่
สะดวก 
 

เนื่องจากใช้ท่อน
ยางที่มีความสูง
ถึง 2 เมตรและมี
น้ าหนักราว 40-
50 กิโลกรัมท าให้
มี ค ว ามย าก ใน
การประกอบและ

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ส ร้ า ง ชุ ด ฝึ ก ใ ห้
สะดวก  ต่ อการ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย  มี
ค ว าม แข็ ง  แ ร ง
รักษาง่าย  

เคลื่อน ย้าย 
 

เกิดความ
เมื่อยล้าในการ
ฝึกกรีด
ยางพาราและ
การฝึกลับมีด
กรีดยางพารา 
 

การฝึกกรดี
ยางพาราและ
การฝึกลับมีดยัง
เป็นไปด้วยความ
ล าบากเพราะไม่มี
โต๊ะที่ใช้ในการ
ลับมีดโดยเฉพาะ 

ท าการออกแบบ
และสร้างโตะ๊ใน
การฝึกลับมีดกรีด
ยางพาราเพื่อ
ความสะดวกและ
ง่ายต่อการฝึกลับ
มีด 

                
     4. ด าเนินการออกแบบชุดฝึก 
        1) ความมั่นคงแข็งแรง เหล็กรูปพรรณที่น ามาใช้
จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เลขที่ 116/2529 เหล็กรูปพรรณประกอบกันโดยการ
เช่ือมโดยใช้ขนาดแนวเช่ือมเท่ากับขนาดแนวเช่ือมที่
เหมาะสมของเหล็กรูปพรรณที่มีความหนาน้อยที่สุดในแต่
ละจุดและก าหนดคามยาวแนวเช่ือมตามช้ินงานที่ท าการ
เชือ่ม 
        2) ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดชุดฝึกกรีดยางพารานั้น
จะต้องสามารถปรับระดับในการจับยึดท่อนยางและ
สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ 
        3) ประหยัดงบประมาณ ท าการค านวณความ
แข็งแรงของช้ินส่วนแต่ละชิ้นเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของ
เหล็กรปูพรรณ 

 
 

รูปที ่10 ชุดฝึกกรีดยางพารา 
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รูปที ่11 โต๊ะฝึกลับมดีกรดียางพารา 
 

     5.*สร้างชุดฝึกกรีดยางพารา 
        1) ขั้นตอนการท างาน 
 

 
รูปที ่12 ตัดงานตามขนาดและจ านวนที่ก าหนด 

 

 
รูปที ่13 เจาะช้ินงาน 

 

 

 

รูปที ่14 เชื่อมชิ้นงานแต่ละส่วน 
 

  
 

รูปที ่15 เชื่อมประกอบแตล่ะส่วน 
       

      2)*ประกอบแตล่ะชิ้นส่วน 

 
 

รูปที ่16 ชุดฝึกกรีดยางพาราขนาด 2×2 
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รูปที ่17 โตะ๊ฝึกลับมีดกรีดยางพารา    
     5. น าไปใช้งาน 
 

 
 

รูปที ่18 ฝึกกรีดชุดกรีดยางพาราแบบใหม่ 
 

 
 

รูปที ่19 โตะ๊ฝึกลับมีดกรีดยางพาราแบบใหม่ 
 

     6.  การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในแต่ละ
กระบวนการท างานจะใช้แบบประเมินที่แตกต่างกันไป 
เนื่องจากสภาพการเคลื่อนไหวร่ายกายที่แต่ต่างกัน
(Wintachai,2012)เ ช่น การท างานแบบนั่ ง  และการ
ท างานแบบยืน จะใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านการย
ศาสตร์ที่แตกต่างกัน (ปัญญาและคณะ,2553)เพื่อหาความ
เสี่ยงในการท างานและปรับปรุงกระบวนการท างานนั้นๆ 
ตามความเสี่ยงท่ีประเมิน สามารถแบ่งลักษณะการท างาน
ตามแบบประเมินได้ดังนี้(McAtamney,1993)(Hignett, 
2000) 
        1) แบบประเมิน REBA เป็นแบบประเมินท่าทาง
การท างานทุกส่วนของร่างกาย (การท างานแบบยืนหรือ
เคลื่อนที่ไปมา) เช่นการประกอบชุดฝึกกรีดยางพาราและ
การฝึกกรีดยางพารา จะต้องใช้แบบประเมิน REBA 
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
        2)*แบบประเมิน RULA เป็นแบบประเมินท่าทาง
การท างานเฉพาะส่วนบนของร่างกาย (การท างานแบบ
นั่ง) เช่นฝึกลับมีดกรีดยางพารา จะต้องใช้แบบประเมิน 
RULA วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
     7.  สรุปผลการปฏิบัติงาน  
         ในการปฏิบัติงานมีอุปสรรค์และปัญหาต่างๆเช่น 
การผลิตอุปกรณ์บางอย่างไม่เอ้ือยอ านวย เวลาในการ
ท างานน้อย การท างานไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้เกิด
ความล้าช้าในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท าหรือ
การสั่งซ้ือวัสดุในการท าชุดฝึก มาส่งช้า เหล็กท่ีเช่ือมเกิด
การโก่งตัว เมื่อประกอบกับชุดฝึกท าให้ไม่ได้ฉาก จึงมีการ
แก้ไขปัญหาโดยการน าสกรูมายึดในแนวระนาบเดียวกัน
กับอุปกรณ์จับยึดโดยขันเข้าระหว่างอุปกรณจ์ับยึดและเสา
ท าให้ได้ฉาก จึงมีการท าช้ินส่วนเพิ่มและเพิ่มขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการท าจิ๊กและ
ฟิกซ์เจอร์ เพื่อเพ่ิมความง่ายและรวดเร็วในการท างานมาก
ขึ้น 
ผลการวิจัย 
     ในการด าเนินโครงการเพื่อสร้างชุดฝึกกรีดยางพารานี้
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างออกแบบและพัฒนาซึ่งได้
ท า การศึ กษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ  การกรี ดยา งพารา  
ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการกรีดยางของเกษตรกร  
รายละเอียดของการฝึกอบรม การออกแบบช้ินส่วน ความ
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เสียหายของวัสดุ และวิเคราะห์ปัญหาด้านการยศาสตร์
(กิตติ,2548) 
     1. ผลการประเมินหาคุณภาพ 
 

ตารางที่ 2 ตารางผลการประเมินคุณภาพ 
 

ชุด
ฝึก

กร
ีดย

างพ
าร

าแ
ละ

โต๊ะ
ฝึก

ลับ
มีด

กร
ีดย

างพ
าร

า 

ด้านในการ
ประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็น  

เปอร์เซ็นต ์

1. ด้านการใช้
งาน 

4.354 87.083 

2. ด้ าน
ประโยชน์ใช้สอย 

4.291 85.833 

3. ด้านการ
อ อ ก แ บ บ เ ชิ ง
วิศวกรรม 

3.604 72.083 

4. ด้านความ
ปลอดภัย 

3.889 77.778 

ค่าเฉลี่ย 4.089 81.778 

คู่ม
ือก

าร
ใช้ง

าน
 1. ด้านเนื้อหา 4.15 83 

2. ด้านการใช้
งานของคู่มือ 

4.0833 81.667 

ค่าเฉลี่ย 4.125 82.5 
                

     2. ผลการประเมินหาความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ 
        1)*การฝึกลับมีดกรีดยางพารา  ฝีกกรีดยางและ
ประกอบชุดฝึกมีความเมื่อยล้าของลดลง(นภสร  และคณะ
,2551)เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกแบบเดิมทั้งสามชนิด 
เช่น ความเมื่อยล้าของไหล่ลดลง  4% ความเมื่อยล้าของ
หลังส่วนล่างลดลง 3%  แขนส่วนบนลดลง 5% แขน
ส่วนล่าง 26% มือ/ข้อมือ ลดลง 17% เป็นต้น 

 

รูปที่ 20 แผนภูมิเปรียบเทียบความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อโต๊ะ
ฝึกลับมดีแบบเดิมและแบบใหม ่

 

 
 

รูปที่ 21 แผนภูมิเปรียบเทียบความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของ
ชุดฝึกกรีดแบบเดมิและแบบใหม่ 

 

 
 

รูปที่ 22 แผนภูมิเปรียบเทียบความเมื่อยล้าการประกอบ
ชุดฝึกกรีดแบบเดมิและแบบใหม่ 

 

     3.*ประเมินท่าทางความเสี่ยงในการท างานแบบ 
RULA 
 

ตารางที่ 3  ตารางสรุปคะแนนท่าทางความเสี่ยงในการ
ท างานการนั่งลับมีดกรีดยางพารา 
 

ผู้ฝึกอบรมคนที ่
คะแนนท่าทางความเสี่ยงในการ

ท างาน 
แบบเดิม แบบใหม่ 

1 4 4 
2 5 3 
3 7 3 
4 7 4 

คะแนนท่ีได ้ 5.7  3.5  
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     จากตารางที่ 3  สรุปได้โต๊ะลับมีดกรีดยางพารา
แบบเดิมมีคะแนน 5.7  และการประเมินโต๊ะฝึกลับกรีด
ยางพาราแบบใหม่มีคะแนนที่ลดลง 3.5 ซึ่งอยู่ในระดับ 2  
คะแนน หมายความว่า งานนั้นควรได้รับการพิจารณา 
การศึกษาละเอียดขึ้น และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
การออกแบบงานใหม่อาจมีความจ าเป็น  ในการวิเคราะห์
โดยข้อมูลทางสถิติจะเห็นได้ว่า การทดสอบสมมุติฐาน
แบบกรณีกลุ่ มตั วอย่ างสองกลุ่ ม เป็นอิสระจากกัน 
(Independent Samples) สามารถสรุปข้อมูลได้ว่า      

0H : 1 2    ถูกปฎิเสธ เมื่อ 0 ,dft t  จะได้ว่า 

0t = 2.8 และ ค่า ,dft = 2.353 (จากตาราง                    
t-Distribution) จึงสรุปได้ว่า คะแนน RULA ท่าทางการ
ใช้โต๊ะฝึกลับมีดแบบเดิม มีค่ามากกว่าคะแนน RULA 
ท่าทางการใช้โต๊ะฝึกลับมีดแบบใหม่ อย่างมีนัยส าคัญที่
= 0.05 
     4.*ประเมินท่าทางความเสี่ยงในการท างานแบบ 
REBA 
        1)*การฝึกกรดียางพารา 
 

ตารางที่ 4  ตารางสรุปคะแนนท่าทางความเสี่ยงในการ
ท างานของการฝึกกรีดยางพารา 
 

ผู้ฝึกอบรมคนที ่
คะแนนท่าทางความเสี่ยงในการ

ท างาน 
แบบเดิม แบบใหม่ 

1 4 3.5 
2 5 3 
3 7 3 
4 6 5 

คะแนนท่ีได ้ 5.5  3.6 
 
     จากตารางที่  4  สรุปได้ว่า ชุดฝึกกรีดยางพารา
แบบเดิมมีคะแนน 5.5 และการประเมินชุดฝึกกรีด
ยางพาราแบบใหม่มีคะแนนที่ลดลง  3.6  ซึ่งอยู่ในระดับ 
2  คะแนน หมายความว่า มีความเสี่ยงเล็กน้อยยังต้องมี
การปรับปรุง 
     ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการประเมิน
ท่าทางการฝึกกรีดยางพาราโดยใช้ชุดฝึกกรีดยาพารา

แบบเดิม และแบบใหม่ ภายใต้สมมติฐานที่ใช้ในการ
ทดสอบดังต่อไปนี้ 

0H  : 1 2   
1H  : 1 2   

 โดยที่ 1  = คะแนน REBA ท่าทาง
การใช้ชุดฝึกกรีดยางพาราแบบเดิม 
 โดยที่ 2  = คะแนน REBA ท่าทาง
การใช้ชุดฝึกกรีดยางพาราแบบใหม่ 
     ในการวิเคราะห์โดยข้อมูลทางสถิติจะเห็นได้ว่า การ
ทดสอบสมมุติฐานแบบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเป็น
อิสระจากกัน  (Independent  Samples) สามารถสรุป
ข้อมูลเชิงสถิติ ได้ว่า  0H : 1 2   ถูกปฎิ เสธ เมื่อ 

0 ,dft t  จากตารางท่ี  4.8  จะได้ว่า 0t = 2.34 และ 
ค่า ,dft =  2.015  (จากตาราง t-Distribution) จึงสรุป
ได้ว่า คะแนน REBA ท่าทางการใช้ชุดฝึกกรีดยางพารา
แบบเดิมมีค่ามากกว่า คะแนน REBA ท่าทางการใช้ชุดฝึก
กรีดยางพาราแบบใหม่อย่างมีนัยส าคัญที่ = 0.05 
     5.*วิเคราะห์ต้นทุนชุดฝึกกรีดยางพารา 
         ในการจัดฝึกอบรมการกรีดยางพาราจะมีต้นทุนที่
ใช้ในการฝึกอบรม ทางคณะผู้จัดท าจึงท าการวิเคราะห์
ต้นทุนโดยการเปรียบเทียบการใช้ งบประมาณในการ
ฝึกอบรมแต่ละปี เปลี่ยนเงินในอนาคตเป็นเงินปัจจุบันโดย
วิเคราะห์ตามอายุการใช้งานของชุดฝึก ที่ 20 ปี 
 
 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
     1. ท่าทางการฝึกลับมีดกรีดยางพารา สรุปได้ว่า คะแนน
ท่าทางการท างานของโตะ๊ฝึกลับมดีแบบเดมิ มีค่ามากกว่า
คะแนนท่าทางการท างาน ของโต๊ะฝึกลับมีดแบบใหม่ อย่าง
มีนัยส าคัญที่ = 0.05 
     2. ท่าทางการฝึกกรีดยางพารา สรุปได้ว่า คะแนน
ท่าทางในการท างาน ของชุดฝึกกรีดยางพาราแบบเดิมมี
ค่ามากกว่า คะแนนท่าทางในการท างาน ของชุดฝึกกรีด
ยางพาราแบบใหม่อย่างมีนัยส าคัญที่ = 0.05 
     3. การวิเคราะห์ต้นทุกก าหนดการวิเคราะห์ในเวลา 
20 ปี โดยมีการจัดฝึกอบรมเดือนละหนึ่งครั้ง ต้นทุนชุดฝึก
แบบเดิมคิดเป็นเงินเทียบเท่าปัจจุบัน 1,231,859 บาท 
และชุดฝึกแบบใหม่เท่ากับ 622,419 บาท เพราะฉะนั้น
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การ ใช้ชุดฝึกกรีดยางพาราแบบใหม่สามารถลดต้นทุนได้
เมื่อคิดเทียบเท่าปัจจุบันจะได้เท่ากับ 609,440 บาท หรือ 
50.52% 

    จากการศึกษาพบว่าควรที่จะมีการปรับปรุง
ท่าทางในการท างานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจากการประเมิน
ท่าทางการท างานพบว่า จะมีท่าทางการท างานที่ต้องก้ม
และบิดเอี้ยวล าตัวขณะท างานค่อนข้างมาก(สุทธิ์,2544) 
ควรที่จะต้องปรับความสูงของโต๊ะเพิ่มขึ้นและระยะการ
วางอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อลดการก้มและบิด
เอี้ยวของล าตัวที่เกิดขึ้นมากเกินไปนอกจากนี้ควรมีการใช้
เครื่องมือชนิดอื่นใช้ในการประเมินเพื่อช่วยเพิ่มความ
แม่นย าและน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการท างานที่ช่วยลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น เช่น heart rate(Brouha,1967) และ
Electromyography (EMG) (Massaccesia,2003)ผลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบ
สถานท่ีท างานและออกแบบวิธีการท างานของพนักงานให้
มีความเหมาะสม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยนี้ ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น และขอขอบคุณส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง และ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา 
จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนบุคลากร ทุกท่านที่กรุณาให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กิตติ อินทรานนท์ (2548) . การยศาสตร์ (Ergonomics). 
      กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
สุทธ์ิ  ศรีบูรพา. (2544). เออร์กอนอมิกส์ (การยศาสตร์) 
     ว่าด้วยการนั่งและเก้าอ้ี. กรุงเทพฯ:ฟิสิกส์  เซ็นเตอร์. 
นภสร  อินศิริ และ พรศิริ  จงกล, 2551. ปัจจัยท่ีมี 
     ผลกระทบต่อภาระงานของกล้ามเนื้อหลัง.ประชุม 
     วิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งท่ี 2 
 
 
 

ปัญญา  วินทะไชย และนิวิท  เจริญใจ, 2553. การ 
     ประเมินท่าทางการท างานโดยวิธีทางการยศาสตร์ใน 
     กระบวนการท ายางแผ่น.การประชุมวิชาการข่ายงาน 
     วิศวกรรมอุตสาหการ.อุบลราชธาน ี
Brouha, L. 1967. Physiolog in Industry. 2 nd ed.  
     Oxford: Pregamon Press. 
McAtamney, L.,and Corlett,E.N.(1993). RULA :  
     a survey method for the investigation of 
     work-related upper limb disorder. Applied 
     Ergonomics, 24, 91-99. 
Hignett, S., and McAtamney, L. (2000). Rapid  
     Entire Body Assessment (REBA). Applied 
     Ergonomics, 31, 201-205. 
M. Massaccesia, A. Pagnottaa, A. Soccettia, M. 
    Masalib, C. Masieroc and  F. Grecoa. (2003). 
    Investigation of work-related disorders in 
    truck drivers using RULA method. Applied  
    Ergonomics, 34, 303-307. 
Sue Hignett , Lynn  McAtamney. (2000). 
     Technical note Rapid Entire Body 
     Assessment (REBA). Applied Ergonomics, 31,  
     201-205 . 
W. Panya, C. Nivit.(2012).The Comparison of 

Ergonomics Postures Assessment Methods in 
Rubber Sheet Production.IEEM2012,Hong 
Kong. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

762

ความรู้ ทัศนคติ และการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในนักเรียนระดับประถมศึกษา : 
กรุงเทพมหานคร 

KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND GDA NUTRITION LABEL READING AMONG  
PRIMARY SCHOOL STUDENTS:  BANGKOK METEROPOLIS 

 

วิชชุดา  ส่งเสริมรัตน์ (Witchuda Songsermrat)* สุวัฒน์ ศรีสรฉตัร์ (Suwat  Srisorrachatr)**  
ทัศนีย์  รวิวรกุล (Tassanee Rawiworrakul)*** 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5-6 จากโรงเรียน3 แห่ง ในเขตช้ันกลางของกรุงเทพมหานคร  
จ านวน 351 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภาวะโภชนาการในเกณฑ์
ปกติ (ร้อยละ 80.9) รองลงมาคือภาวะโภชนาการมากเกินเกณฑ์ (ร้อยละ 15.1) และภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 4.0)
ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่กลุ่มตัวอยา่งนิยมบรโิภคมากที่สุด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ (ร้อยละ78.6)  สาหร่ายทอดหรือ
อบ(ร้อยละ65.5) และปลาเส้นปรุงรส(ร้อยละ 50.7)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจากซองขนมขบ
เคี้ยว(ร้อยละ 86.3)มีความรู้เรื่องฉลากโภชนาการอยู่ในระดับดี (ร้อยละ51.9) แต่มีทัศนคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการและการ
อ่านฉลากโภชนาการอยู่ในระดับไม่ดี (ร้อยละ 51.3 และ ร้อยละ 51.9 ตามล าดับ) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า                 
คว าม รู้ เ รื่ อ งฉลาก โภชนาการมี ความสั มพั นธ์ เ ชิ งบวกกั บทั ศนคติ เ กี่ ย วกั บฉลาก โภชนาการ  ( r=0.190, 
 p<0.01)  และความรู้เรื่องฉลากโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการอ่านฉลากโภชนาการ  (r=0.096, p=0.037)  
ผลการวิจัย อาจน าไปพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้หรือมีการพัฒนาสื่อการให้ความรู้ เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ  
แบบจีดีเอที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาต่อไป 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to examine students’ knowledge, attitudes, and GDA Nutrition 
Label reading.  Samples were 351, grade 5-6, students studying at three private schools, in the central area 
of Bangkok Metropolis. Data collection was performed by using self-administered questionnaire.Results 
reveal that most of the sample were at normal nutritional status (80.9%), the rest were; over nutritional 
status (15.1%), and under nutritional status (4.0%).  Their most favorites types of snacks were potato chips 
(78.6%), crispy seaweed snacks (65.5%), and fish snacks (50.7%). Most of them had seen the GDA Nutrition 
Labels on snack packages (86.3%) and had a “good” level of knowledge on the Nutrition Label (51.9%). 
However, they had a “poor” level of attitude towards the Nutrition Label (51.3%)and had a “poor” level of 
Nutrition Label reading (51.9%).  Correlation analysis reveals that knowledge has a positive relationship to the 
attitude (r = 0.190, p<0.01), and to reading (r = 0.096, p = 0.037).The recommendation from the study is that 
the results might be employed to develop a GDA Nutrition Label reading program suitable for primary school 
students. 

ค าส าคัญ : ฉลากโภชนาการ, ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ, นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
Key Words :Nutrition Label, GDA Nutrition Label, primary school students. 
*นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
***ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
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บทน า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหา
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเด็กวัยเรียนทั้ง
ปัญหาด้านโภชนาการขาดและโภชนาการเกินที่เกิดจาก
บริโภคอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การวิจัยของ
กรมอนามัยในปี2552พบว่านักเรียนในสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัยเป็นโรคอ้วนสูงถึง ร้อยละ 25.9-31.5 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ร้อยละ 25.7-28.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาแห่งชาติ  ร้อยละ 23.3-27.4 และ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 11.2-14.6  
(กองโภชนาการ, 2556)เด็กในวัยเรียนควรได้รับพลังงาน
ประมาณวันละ 1600 กิโลแคลอรี แบ่งเป็นพลังงานที่
ควรได้รับจากอาหารว่างประมาณ 100 – 150 กิโล
แคลอรี หรือ ร้อยละ 6 – 10 ของพลังงานที่ควรได้รับต่อ
วันการศึกษาของอุไรพร จิตต์แจ้งและคณะ (2547)  
พบว่าเด็กอายุ 6-15 ปีได้รับพลังงานจากขนมขบเคี้ยว
และเครื่องดื่มร้อยละ 16-18 ของพลังงานที่ควรได้รับต่อ
วัน โดยเฉลี่ยพลังงานท่ีได้จากขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
ประมาณ 300 กิโลแคลอรี  สอดคล้องกับการศึกษา
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(2556) 
พบว่าเด็กที่กินขนมขบเคี้ยวทุกวันมีมากถึงร้อยละ 97.6  
รองลงมาคือ อาหารจานด่วน ร้อยละ 45.9 และ
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ร้อยละ 28.0 ตามล าดับด้านการ
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เด็กซื้อเครื่องดื่มที่มีรสหวานมาก
ที่สุด ร้อยละ 41.6 และเลือกซื้อขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 
32.2 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551)ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียนจึงระบุเรื่อง
ฉลากอาหารไว้ในสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในประกาศหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยใช้เป็น
หลั กสู ต รแกนกลาง ในการศึ กษาของประ เทศมี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลบนฉลากอาหารและวิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เด็กในวัย
เรียนมีความรู้ในการเลือกบรโิภคอาหารได้อย่างเหมาะสม 
และน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีใน
อนาคตในอดีตการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์
อาหารมีรายละเอียดมากท าให้ผู้บริโภคอ่านเข้าใจยาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง
สาธารณสุข(2550) มีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 305 พ.ศ.2550 ได้
ปรับปรุงรูปแบบฉลากโภชนาการให้เข้าใจง่าย โดยอยู่ใน
รูปแบบของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่แสดงพลังงาน 
น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมบริเวณด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่ายโดยเฉพาะ
ผู้บริโภคที่เป็นเด็กและเยาวชนจากการส ารวจการอ่าน
ฉลากอาหารและก าหนดรูปแบบฉลากโภชนาการรูปแบบ
ใหม่พบว่า เด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเลือกและซื้อขนมด้วยตนเอง ร้อยละ98.0  
และพบเด็กและเยาวชนระดับช้ันดังกล่าวมีความเข้าใจ
ต่อข้อมูลโภชนาการบนฉลากขนมขบเคี้ยวเฉลี่ย ร้อยละ 
2.4 (ประไพศรี, 2550)จึงควรส่งเสริมผู้บริโภคโดยเฉพาะ
เด็กวัยเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลาก
โภชนาการ ทัศนคติที่ดีในการอ่านฉลากโภชนาการ และ
มีพฤติกรรมที่ดีต่อการอ่านฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว 

จากข้างต้นท าให้ เห็นว่า  การใช้ฉลากโภชนาการยังมี
ประเด็นเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ของความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการทั้งรูป
แบบเดิมและรูปแบบจี ดี เอ ทัศนคติ เกี่ ยวกับฉลาก
โภชนาการกับการอ่านฉลากโภชนาการผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 หรือไม่ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้และจัดท าสื่อการ
เรียนรู้ด้านการอ่านฉลากโภชนาการให้ เหมาะสมกับ
นักเรียนในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาความรู้เรื่องฉลากโภชนาการของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5-6ในกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5-6ในกรุงเทพมหานคร 
3. ศึกษาการอ่านฉลากโภชนาการของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5-6ในกรุงเทพมหานคร 
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 

เกี่ยวกับฉลากโภชนาการและปัจจัยส่วนบุคคลกับ 
การอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดี เอของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี5-6ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ ทัศนคติ
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ กับการอ่านฉลากโภชนาการแบบ
จี ดี เ อของนั ก เ รี ยนประถมศึ กษาปี ที่  5-6 ใน เขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา2557 สุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
cluster Sampling) ในการสุ่มโรงเรียนจากพื้นที่
ก รุ ง เ ทพมหานครจาก เขตพื้ นที่ ช้ั นกล าง  ไ ด้ แ ก่  
เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง สุ่มโรงเรียนเอกชนใน
เขตลาดพร้าวจ านวน 2 โรงเรียน และสุ่มโรงเรียนเอกชนใน
เขตวั งทองหลาง จ านวน 1 โร งเรี ยน ใ ช้การสุ่ ม 
probability-proportional to size (PPS) สุ่มจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากทั้ง 3 โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนแตกต่างกัน ใช้อัตราส่วน 2:1ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนก.สุ่มช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 2 
ห้องเรียน ได้แก่  ป.5/2 จ านวน41 คน และสุ่ม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 2 
ห้องเรียน ได้แก่ป.6/2 จ านวน 37 คน สุ่มห้องเรียนจาก
โรงเรียน ข. โดยการสุ่มแบบง่ายสุ่มช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1 ห้องเรียนจากท้ังหมด 3 ห้องเรียน ได้แก่ ป.5/1 
จ านวน 37 คน และสุ่มช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 

ห้องเรียนจากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ได้แก่ ป.6/3 จ านวน 33 
คนสุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนค.โดยการสุ่มแบบง่ายสุ่มช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 ห้องเรียนจากทั้งหมด 6 
ห้องเรียน ได้แก่ ป.5/3 จ านวน 38คน ป.5/4 จ านวน 35คน 
และป.5/6 จ านวน 34คน และสุ่มช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 3 ห้องเรียนจากท้ังหมด 7 ห้องเรียน ได้แก่ ป.6/1 
จ านวน 37 คน ป.6/3 จ านวน 42 คน และป.6/5 จ านวน 
42 คนโดยศึกษานักเรียนทุกคนในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่
สุ่มได้จ านวน 376 คน เครื่องมือในการศึกษาวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนงานวิจัยประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมด 4 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัว
นักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันการศึกษาของนักเรียน 
น้ าหนัก ส่วนสูง จ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อขนมขบเคี้ยว  
ประเภทของขนมขบเคี้ยวที่นักเรียนเลือกบริโภค การเรียน
เรื่องฉลากโภชนาการ  และการเห็นฉลากโภชนาการแบบจี
ดีเอ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ 
โดยถามถึงความรู้ของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ
และฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ ประกอบด้วยข้อค าถาม
ถูกผิดจ านวน 16 ข้อ  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติ
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ ประกอบด้วยข้อค าถามทัศนคติ
เชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งวัดระดับทัศนคติ 4 ระดับ ได้แก่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จ านวน 15 ข้อ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการอ่านฉลาก
โภชนาการ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติและ
ความถี่ในการอ่านฉลากโภชนาการ โดยใช้วิธีการวัดของ 
Likert โดยแบ่งระดับการอ่านออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เป็น
ประจ า บ่อยๆ บางครั้ง ไม่เคยเลยจ านวน 16 ข้อ การ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท าโดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามได้ความ
เที่ยงของแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
ฉลากโภชนาการ ได้ค่าความเที่ยงของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
(Kuder-Richardson,KR-20) เท่ากับ 0.491แบบสอบถาม
ทัศนคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เที่ยงตรงเท่ากับ 0.734 
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ภายหลังได้รับนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยตั้งแต่ 23 มกราคม
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการประสานงานและท า
หนังสือของความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือยินยอมตนใน
การท าวิจัยต่อผู้ปกครองและนักเรยีนเพื่อเซ็นยินยอมในการ
ท าวิจัยก่อนการเก็บข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ ในวันเก็บ
ข้อมูลผู้วิจัยได้ช้ีแจ้งและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และการตอบแบบสอบถาม โดยให้นักเรียนท า
แบบสอบถามด้วยตนเองใช้เวลาประมาณ 20 นาที หลังจาก
นั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปSPSS ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square 
Test)ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และการ
ทดสอบสถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน(Pearson’s product 
moment correlation ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 

ผลการวิจัย 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 376 คนได้รับหนังสืออนุญาตจาก
ผู้ปกครองและตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วนสมบูรณ์
จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ93.4 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
ชาย 179 คน (ร้อยละ 51.0) เพศหญิง 172 คน(ร้อยละ 
49.0) กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 9-13 ปีมีอายุเฉลี่ย 11 ปี 
167 คน (ร้อยละ 47.6)  ศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่5 177 คน (ร้อยละ50.4) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
174 คน (ร้อยละ49.6)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะโภช
นาตามเกณฑ์การปกติ284 คน (ร้อยละ 80.9) รองลงมาคือ
ภาวะโภชนาการมากเกินเกณฑ์ 53 คน (ร้อยละ 15.1) และ
ภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ 14 คน (ร้อยละ 4.0)  
นักเรียนใช้เงินซื้อขนมขบเคี้ยวมากทีสุ่ดอยู่ระหว่างน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 20 บาท 216 คน (ร้อยละ 62.1)  ประเภทของ
ขนมขบเคี้ยวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมบริโภคมากที่สุด คือ            
มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 276 คน (ร้อยละ65.5) สาหร่าย
ทอดหรืออบ 230 คน (ร้อยละ65.5)  และปลาเส้นปรุงรส 
178 คน (ร้อยละ 50.7)กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเรียนเรื่อง

ฉลากโภชนาการ 273 คน (ร้อยละ77.8) และเคยเห็นฉลาก
โภชนาการแบบจีดีเอ 311 คน (ร้อยละ88.6) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเคยเห็นฉลากโภชนาการแบบจีดีเอจากซองขนมขบ
เคี้ยวมากที่สุด จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรู้เรื่องฉลากโภชนาการเท่ากับ9.47± 2.2 
คะแนน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการเท่ากับ 45.4±5.0 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการอ่านฉลากโภชนาการเท่ากับ 42.6 ± 10.3 
คะแนน เมื่อใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นจุดตัด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องฉลากโภชนาการอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 51.9 ทัศนคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการอยู่
ในระดับไม่ดี ร้อยละ 51.3  และการอ่านฉลากโภชนาการ
อยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 51.9ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องกับฉลากโภชนาการ 
ทัศนคติ เกี่ยวกับฉลากโภชนาการกับการอ่านฉลาก
โภชนาการ พบว่า ความรู้ เ ร่ืองฉลากโภชนาการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ 
(r=0.190, p<0.01) ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการกับการ
อ่านฉลากโภชนาการ (r = 0.096, p=0.037)  แต่ทัศนคติ
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับการอ่าน
ฉลากโภชนาการ (r=0.075, p=0.080) 
ตารางที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
ตัวแปรที่ศึกษากับความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ และการอ่านฉลาก
โภชนาการ 

 
ความรู้1 หมายถึง ความรู้ เรื่องฉลากโภชนาการและฉลาก
โภชนาการแบบจีดีเอทัศนคติ2 หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการและฉลากโภขนาการการอ่าน3 หมายถึง การอ่านฉลาก
โภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่5-6 ในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะ
โภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติคิดเป็น ร้อยละ 80.9 และมี
ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ร้อยละ 15.1 ซึ่งสูงเกินเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข (2557) ปีพ.ศ.2558 ที่ก าหนด 
ไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เงินใน
การซื้อขนมขบเคี้ยวอยู่ระหว่าง 0-20 บาทต่อวัน นิยม
บริโภคขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งทอดหรือมันฝรั่งอบ
มากท่ีสุด ร้อยละ 78.6 รองลงมาคือ ประเภทสาหร่าย
ทอดหรือสาหร่ายอบ ร้อยละ 65.5ซึ่งขนมขบเคี้ยวทั้ง 2 
ประเภทนี้มีไขมันและโซเดียมในปริมาณสูงการบริโภค
ขนมขบเคี้ยวเหล่านี้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ
ของร่างกายจะส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรค
ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคไต เป็นต้น  
กลุ่มตัวอย่าง เ ห็นฉลากโภชนาการแบบจีดี เอจาก
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมากที่สุด และแทบไม่เคยเห็น
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอในสื่ออื่นๆเลย กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการอยู่ในระดับดี แต่มีทัศนคติ
เก่ียวกับฉลากโภชนาการ และการอ่านฉลากโภชนาการ
อยู่ในระดับไม่ดี ในด้านการอ่านฉลากโภชนาการกลุ่ม
ตัวอย่างอ่านช่ือผลิตภัณฑ์และวันเดือนปีที่หมดอายุบน
ฉลากผลิตภัณฑ์มากที่สุด  ข้อมูลโภชนาการที่มีการอ่าน
น้อยที่สุด คือข้อมูลหน่วยบริโภคทั้งฉลากโภชนาการ
แบบเดิมและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ สอดคล้องกับ
การศึกษาด้านความรู้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
สามารถเข้าใจความหมายของหน่วยบริโภคบนฉลาก
โภชนาการได้ แต่ไม่สามารถแปรความหมายของข้อความ
ที่ปรากฎบนฉลากโภชนาการและไม่รู้วิธีการอ่านฉลาก
โภชนาการที่ถูกต้อง เช่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบผิด
ในข้อค าถาม“ฉลากโภชนาการนี้แสดงปริมาณไขมันที่
ได้รับใน 1 ห่อ” และ“หากรับประทานขนมน้ีหมด 1 ถุง
ในครั้งเดียว จะได้รับพลังงาน 320 กิโลแคลอรี” แม้ว่า
ฉลากโภชนาการที่แสดงในข้อค าถามแสดงหน่วยบริโภค
มากกว่า 1 หน่วยก็ตาม  ในด้านทัศนคติกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงข้อมูลบนฉลาก

โภชนาการแบบจีดีเอท่ีพบว่าเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายกว่า
ฉลากโภชนาการแบบเดิม  และหน่วยบริโภคช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคแค่ละครั้ง 
แต่กลุ่มตัวอย่างยังมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการให้ความ
สนใจในฉลากโภชนาการ กลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ความสนใจ
ในภาพอาหาร/ตัวการ์ตูน/ข้อความบนซองขนมขบเคี้ยว
มากกว่าส่วนประกอบต่างๆบนฉลากอาหาร และโฆษณา
ขนมขบเคี้ยวในโทรทัศน์มีข้อมูลเพียงพอต่อการเลือกซื้อ
ขนมขบเคี้ยวแล้วโดยไม่จ าเป็นต้องอ่านฉลากโภชนาการ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้เรื่องฉลาก
โภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับ
การอ่านฉลากโภชนาการ (r = 0.190, p<0.01) และ
ความรู้เกี่ยวกับฉลากโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการอ่านฉลากโภชนาการ (r = 0.096, p=0.037)  
สอดคล้องกับ พิชญุตม์  ใจเย็น (2555)  ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความรู้ เกี่ยวกับฉลากโภชนาการ 
ทัศนคติต่อการอ่านฉลากโภชนาการ และการอ่านฉลาก
โภชนาการเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวและเคี้ยวดื่มที่มีรสหวาน
ในเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าความรู้เรื่องฉลากโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับต่ ากับทัศนคติเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ 
และความรู้เรื่องฉลากโภชนาการมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับต่ ากับพฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการแต่ไสอด
คล้องกับพิเชฐ ดาวสุข (2555) ที่การศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารของ
นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์พบว่า ความรู้เรื่องการอ่านฉลากอาหาร
ไม่สัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องการอ่านฉลากอาหาร  และ
ความรู้เรื่องการอ่านฉลากอาหารไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การอ่านฉลากอาหารแต่ในการศีกษาครั้งนี้พบว่าทัศนคติ
เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการไม่มีความสัมพันธ์กับ
การอ่านฉลากโภชนาการ (r=0.075, p=0.080) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของพิชญุตม์  ใจเย็น (2555)   
ที่พบว่ าทัศนคติ เ รื่ องการอ่ านฉลากโภชนาการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
อ่านฉลากอาหารและการศึกษาของพิเชฐ ดาวสุข (2555) 
ที่พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการอ่านฉลากอาหารสัมพันธ์กับ
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พฤติกรรมการอ่านฉลากอาหารส่วนในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆทั้งด้านอายุ เพศ 
ภาวะโภชนาการ และเ งินซื้ อขนมขนมเคี้ ยวไม่ มี
ความสัมพันธ์กับการอ่านฉลากโภชนาการ ซึ่งแตกต่างกับ
การศึกษาของพิ เชฐ ดาวสุข (2555) พบว่าอายุมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการอ่านฉลากอาหาร
อย่างมีนัยส าคัญ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถไปใช้ปรับปรุงการให้
ความรู้แก่นักเรียนทั้งในช่ัวโมงเรียนและการจัดกิจกรรม
เพื่อสุขภาพให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนน าความรู้เรื่อง
ฉลากโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านฉลากโภชนาการ 
ส าห รั บก ารท า วิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไ ปควรท าก ารศึ กษา 
เ ชิงทดลอง เกี่ ย วกับโปรแกรมการให้ความรู้ หรื อ 
มีการพัฒนาสื่อการความรู้เกี่ยวกับฉลากโภชนาการแบบ
จีดีเอที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  

2552. แนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังการ 
 เจริญเติบโตของเด็กอายุ6-18 ปี.กรุงเทพ มหานคร 
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ศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 
Potential of fund health security in local level: A Case study Bueng Kan Province. 

 

วุฒิพงศ์ บุษราคัม* 

Wuttipong BussaraKam* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 
แบบประเมินโครงการ แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แบบวัดความพึงพอใจ และประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับปัญหา ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก ่ความถี ่และค่าร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จังหวัดบึงกาฬ 
มีศักยภาพในการด าเนินงาน โดยอ าเภอบึงโขงหลง มีศักยภาพในการด าเนินงานสูงสุด ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ปัญหาการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาบุคลากร ปัญหาการบริหารจัดการและการด าเนินงาน ปัญหาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และ
ปัญหาการขาดการติดตามประเมนิผล 

ABSTRACT 
 This objective the study was to potential of fund health security in local level, Bueng Kan. The samples 
were 350 people from committee of fund health security in local level in Bueng Kan. Methods used in this 
study include; project evaluation, cognitive assessment, information awareness assessment, satisfaction 
questionnaire and questions about problems. Statistics used were frequency and percentage. The results 
showed that fund health security in local level in Bueng Kan have potentiality of operations. Bung Khong Long 
district have operating most potential. Barriers found; problem of budget disbursement, personnel problem, 
problem of management and operations, problem of relationship between organizations and problem of lack of 
evaluation project. 
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ, กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
Key Words: Potential, fund health security 
* อาจารย์ ประจ าศูนยก์ารศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภักฏอุดรธาน ี
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บทน า 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
หรือคุ้นชินกันภายใต้ช่ือ “กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public policy) ที่มุ่งหวังให้
ท้องถิ่นและชุมชนมีความตะหนัก และมีบทบาทร่วมกันใน
การจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนมากข้ึน อาทิ การ
สร้างเสริมสุขภาพ (Health promotion) โดยมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2557) กล่าวอย่าง
ง่ายคือ การมุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้าน
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยท้องถิ่นและชุมชนเป็น
กลไกการขับเคลื่ อนกิจกรรมสุขภาพ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน
ได้มากข้ึน จนน าไปสู่การเป็น “สังคมเพื่อสุขภาพ” (Social 
determinant of health) 
 ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้ น ที่  ยั ง เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ห ลั ก ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 
(Decentralize) ที่มุ่งเน้นการลดบทบาทการด าเนินการ
ของภาครัฐส่วนกลาง ควบคู่กับการกระตุ้นให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของประชาชน
มากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” คือรูปธรรมของการกระจายอ านาจ
รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นได้แสดงบทบาทการ
จัดการด้านสุขภาพตนเอง โดยการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกิดขึ้น
ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย) ที่มุ่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้ นฟู  และการ เข้ าถึ งบริ กา ร
สาธารณสุขในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชนและองค์กรภาคีต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้ามาบริหาร
จัดการระบบสุขภาพร่วมกันจนน าไปสู่ “ระบบสุขภาพ

ชุมชน” ทุกพื้นที่ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 
2557) 
 อนึ่ง การด าเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในปีแรก (พ.ศ. 2549) มีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาลน าร่องจากทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้น 
888 แห่ง ปี พ.ศ. 2553 ได้มีการขยายจ านวนกองทุนฯ 
เพิ่มขึ้นเป็น 5,520 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.00 จนถึงปี 
พ.ศ. 2557 ได้มีการขยายจ านวนกองทุนฯ เพิ่มขึ้นเป็น 
7,759 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของจ านวนองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาลทั้งหมดของประเทศ  โดย
การด าเนินการในภาพรวมนั้นแบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2553) 
ประกอบด้วย 
 ระยะที่หนึ่ง พ.ศ. 2549-2550 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลน าร่องทั่วประเทศ  
 ระยะที่สอง พ.ศ. 2551-2552 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม 
 ระยะที่สาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ผ่านการประเมิน  
 จั งหวัดบึ งกาฬ ถือ เป็นจั งหวัดน้องใหม่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554) ที่
ได้มีการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น โดยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 
8 (อุดรธานี) ซึ่งมีเขตพื้นที่ในการก ากับดูแลทั้งสิ้น 7 
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกองทุน 
จ านวน 715 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จ านวน 
140 แห่ง, จังหวัดนครพนม จ านวน 103 แห่ง, จังหวัดเลย 
จ านวน 100 แห่ง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 180 แห่ง, 
จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 67 แห่ง, จังหวัดหนองคาย 
จ านวน 67 แห่ง และจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 58 แห่ง  
 ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานระบบบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เขต 8 (อุดรธานี) พบว่า จังหวัดที่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสมทบเงินเข้า
กองทุนฯ เป็นอันดับแรก คือ จังหวัดสกลนคร จ านวนการ
สมทบเงินคิดเป็นร้อยละ 37.47 รองลงมาคือ จังหวัดเลย 
จ านวนการสมทบเงินคิดเป็นร้อยละ 37.43 และจังหวัดที่
สมทบเงินน้อยที่สุดในจ านวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดบึงกาฬ 
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จ านวนการสมทบเงิน คิดเป็นร้อยละ 16.17  ซึ่งจาก
รายละเอียดพบว่า จังหวัดบึงกาฬมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สมทบเงินเข้ากองทุนฯ จ านวนเพียงแค่ 22 แห่ง 
จากจ านวนทั้งหมด 58 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.93 
(ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ เขต 8 อุดรธานี ,  2558)  กอปรกับผลการ
ด าเนินงานแลผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ในปี 2557 พบว่า มีกองทุนระดับดีมาก (A+) จ านวน 26 
แห่ง ระดับ ดี (A) จ านวน 17 แห่ง ระดับปานกลาง (B) 
จ านวน 11 แห่ง และระดับต้องพัฒนา (C) จ านวน 4 แห่ง 
 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดบึงกาฬมีกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีผลการ
ด าเนินงานหรือผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและ
ระดับที่ต้องพัฒนา รวมจ านวนทั้งสิ้น 15 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 25.86 คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
กองทุนฯ ในฐานะวิทยากรพี่เลี้ยง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ อาทิ สภาพการ
ด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
เสนอแนวทางเชิงนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการด า เนินงานของกองทุนฯ เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงานในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัย ครั้งนี้ใช้แบบผสานวิธีวิจัย (Mixed Method) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 พื้นที่ด าเนินการ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 58 กองทุน ใน 8 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอศรีวิไล อ าเภอปาก
คาด อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอพรเจริญ 
อ าเภอโซ่พิสัย และอ าเภอเซกา 

 กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ จ านวน 350 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 แบบ 
คือ 
 1. แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบการประเมินตาม
หลักการของกองทุนฯ เป็นการประเมินกระบวนการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการเพื่อให้กองทุนประเมินตนเอง
และผู้เกี่ยวข้องประเมินกองทุน ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และควรจะพัฒนา
งานด้านใดบ้าง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3 หมวด 
คือ การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน) 4 ประเด็น 
การมีส่วนร่วม (30 คะแนน) 4 ประเด็น และผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน (40 คะแนน) 6 ประเด็น รวมทั้งสิ้น ๑๔ 
ประเด็น คะแนนรวม 100 คะแนน ทั้งนี้ได้แบ่งระดับการ
ประเมินเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 ระดับ A+ 90-100 คะแนน ศักยภาพสูงสามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู้  
 ระดับ A 70-89 คะแนน ศักยภาพดี 
 ระดับ B 50-69 คะแนน ศักยภาพปานกลาง 
 ระดับ C น้อยกว่า ๕๐ คะแนน ยังขาดความพร้อมต้อง
เร่งพัฒนา 
 2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ของคณะกรรมการ
กองทุน ซึ่งวัดระดับความรู้จากสัดส่วนร้อยละที่มีความ
เข้าใจ ดังนี้  
 ระดับ A+ 90-100 คะแนน ระดับดีมาก  
 ระดับ A 70-89 คะแนน ระดับดี 
 ระดับ B 50-69 คะแนน ระดับปานกลาง 
 ระดับ C น้อยกว่า ๕๐ คะแนน ยังขาดความรู้ต้องเร่ง
พัฒนา 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสาร
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การรับรู้และความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
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 4. แนวค าถามการประชุมกลุ่มและการสนทนากลุ่ม 
ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น รวมถึง
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. การสอบถามประชาชนจากแบบประเมินความพึง
พอใจและการรับรู้ ข่ าวสารการด า เนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
 2. การประชุมกลุ่มและสนทนากลุ่มการด าเนินงาน
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ของคณะกรรมการกองทุน และจัดเวทีแสดงผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี จังหวัดบึงกาฬ 
 สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ จากนั้น
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยบรรยายเพื่อสรุปและอภิปรายผลการศึกษาการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
จังหวัดบึงกาฬ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา อธิบายได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (62.86%) ส่วนใหญ่มีอายุ 31–40 ปี (41.43%) 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับช้ัน ปริญญาตรี (38.00%) 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ (27.43%) รายละเอียด
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

1. เพศ   
     หญิง 220 62.86 
     ชาย 130 37.14 
2. อาย ุ   
     ต่ ากวา่ 20 ป ี 10 2.86 
     20 – 30  ป ี 82 23.43 
     31 – 40  ป ี 145 41.43 
     41 – 50  ป ี 73 20.86 
     51 – 60 ป ี 37 10.57 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

     60  ปี ขึ้นไป 3 0.86 
3. ระดับการศึกษา   
     ประถมศกึษา 47 13.43 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 26 7.43 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 61 17.43 
     ปวส. 78 22.29 
     ปริญญาตรี 133 38.00 
     ปริญญาโท 5 1.43 
4. อาชีพ   
     เกษตรกรรม 71 20.29 
     ค้าขาย/ธุรกิจ 56 16.00 
     พนกังานบริษัท/โรงงาน 7 2.00 
     พอ่บ้าน/แมบ่้าน 7 2.00 
     นักเรียน/นกัศึกษา 10 2.86 
     ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป 33 9.43 
     รับราชการ 96 27.43 
     อสม. 10 2.86 
     พนกังานจ้าง (สว่นท้องถิ่น) 60 17.14 
 
 2.  ศักยภาพในการด าเนินงานของกองทุนฯ พบว่า 
ภาพรวมกองทุนฯ จังหวัดบึงกาฬ โดยรวม เป็นกองทุนที่มี
ศักยภาพดี (A) โดยกองทุนฯ อ าเภอบึงโขงหลง เป็นกองทุน
ที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ดีที่สุด (A+) 
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 : การประเมินผลศักยภาพการด าเนินงานของ
กองทุนฯ จังหวัดบึงกาฬ 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
คะแนนการประเมิน 

(100 คะแนน) 
ศักยภาพของ

กองทุนฯ 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 67.58 B 
อ าเภอศรีวิไล 60.18 B 
อ าเภอโซ่พิสยั 86.20 A 
อ าเภอพรเจริญ 83.62 A 
อ าเภอปากคาด 81.82 A 
อ าเภอบึงโขงหลง 92.33 A+ 
อ าเภอบุ่งคล้า 61.67 B 
อ าเภอเซกา 79.88 A 
รวมจังหวัด 77.40 A 
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 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ พบว่า ส่วน
ใหญ่คณะกรรมการกอบทุนฯ มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นระดับด ี(A) 
รายละเอียด ดังตารางที ่3 
ตารางที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกองทุนฯ จังหวัด
บึงกาฬ 
กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
สัดส่วนของความรู ้

(100%) 
ระดับความรู ้

อ าเภอเมืองบึงกาฬ 77.04 A 
อ าเภอศรีวิไล 75.75 A 
อ าเภอโซ่พิสยั 66.38 B 
อ าเภอพรเจริญ 73.63 A 
อ าเภอปากคาด 77.70 A 
อ าเภอบึงโขงหลง 74.44 A 
อ าเภอบุ่งคล้า 73.67 A 
อ าเภอเซกา 73.19 A 
รวมจังหวัด 73.72 A 
 
 4. การรับรู้ในการด าเนินงานของกองทุนฯ พบว่า 
ส่วนใหญ่รู้จักกองทุนฯ (90.57%) แหล่งในการรับข้อมูล
ข่าวสารของกองทุนฯ ที่ส าคัญอันดับแรกคือ คือ ผู้น าชุมชน/
ผู้ใหญ่บ้าน (19.47%) รองลงมา คือ อสม. (17.52%) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 : การรับรู้ ในการด าเนินงานของกองทุนฯ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นค าถาม จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

1. ท่านรู้จักกองทุนหรอืไม ่   
    รู้จัก 317 90.57 
    ไม่รู้จัก 33 9.43 
2. แหล่งในการรับข้อมูลขา่วสารของ
กองทุนฯ   
    จดหมายทางราชการ 31 3.80 
    วิทย ุ 12 1.47 
    โทรทัศน์ 40 4.90 
    หนังสือพิม 21 2.57 
    แผ่นพับ 25 3.06 
    แพทย์/พยาบาล 82 10.05 
    ญาติ/เพื่อนบา้น 26 3.19 
    ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บา้น 159 19.49 
    อสม. 143 17.52 
    จดหมายขา่ว สปสช. 79 9.68 
    อื่นๆ 9 1.10 

 5. ความพึงพอใจในการด าเนินงานของกองทุนฯ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในลักษณะการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ (95.47%) (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4: ความพึงพอใจในการด าเนินงานของกองทุนฯ 
จังหวัดบึงกาฬ 
 

ประเด็นค าถาม จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

ความพึงพอใจในลักษณะการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ 

337 
 

95.47 
 

 
 6. ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีต่อการด าเนินงานของ
กองทุนฯ (70.57%) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ดีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (64.00%) ส่วนใหญ่ให้
คะแนนในการด าเนินงานในระดับ 8 จากคะแนนเต็ม 10 
(27.14 %) (ตารางที่ 5) 
ตารางที่ 5 : ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นค าถาม จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

1. การด าเนินงานของกองทุนฯ   
    ดี 247 70.57 
    ต้องปรับปรุง 58 16.57 
    เฉยๆ 45 12.86 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกบักองทุนฯ   
    ดี 224 64.00 
    ต้องปรับปรุง 91 26.00 
    เฉยๆ 35 10.00 
3. คะแนนการท างานของกองทุนฯ   
    0 คะแนน 6 1.71 
    1 คะแนน 2 0.57 
    2 คะแนน 1 0.29 
    3 คะแนน 5 1.43 
    4 คะแนน 5 1.43 
    5 คะแนน 33 9.43 
    6 คะแนน 39 11.14 
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ประเด็นค าถาม จ านวน 
(n=350) 

ร้อยละ 
(100%) 

    7 คะแนน 73 20.86 
    8 คะแนน 95 27.14 
    9 คะแนน 49 14.00 
    10 คะแนน 42 12.00 
 
 7. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงานของกองทุน
ฯ จากจากการจัดเวทีประชาคมระดมสมอง พบปัญหาและ
อุปสรรค์ในการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ  
   1) ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ด้ า น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ จังหวัดบึงกาฬ พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ การ
เบิกจ่ายงบประมาณหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขาดความชัดเจน มี
ความคลุมเครือ ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับการด าเนินโครงการ และ
หลักเกณฑ์หลายเรื่องก็ไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง
ในพื้นที่ จึงท าให้เกิดการสับสนแก่ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
เช่น ปัญหาการขาดความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้ด าเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารหรือใบส าคัญรับเงินในการด าเนินโครงการ 
   2) ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรที่ด าเนินงาน
เกี่ยวกับกองทุน เช่น คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ น้อย ส่งผลต่อ
การท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนฯ ขาด
ประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรในการด าเนินงานกองทุน 
เช่น บุคลากรด้านการเงิน พัสดุซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้บุคลากรมีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานของกองทุนนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่
นอกเหนือจากงานประจ าของตน และปัญหาที่เกี่ ยวกับ
กลุ่ม องค์กรประชาชน มีข้อจ ากัดในด้านการเขียนโครงการ 
การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ท าให้ต้อง
พึ่งพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความช่วยเหลือ ตลอดทั้งยัง
ขาดบุคลากรที่ คอยท าหน้าที่ ในการประสานงานที่
รับผิดชอบหน้าท่ีโดยตรง 

   3) ปัญหา ด้ านการบริ ห าร จั ดก ารและกา ร
ด า เนินงานขององค์กรการติดต่อประสานงาน และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ในการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นั้น ในบางครั้งเกิดข้อติดขัด
ด้านการประสานงานและเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน เช่น การขัดแย้งด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณกับหน่วยบริการ (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล) การขาดแนวทางในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งการ
เกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่คณะกรรมการบริหารกองทุน 
เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขอบเขตอ านาจ
หน้าท่ีของตนเอง 
   4) ปัญหาด้านการขาดการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน ซึ่งส่งผลท าให้การด าเนินงานตามโครงการขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งการขาดติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ส่งผลให้กองทุนขาด
สารสนเทศที่ ใช้ในการตัดสินใจด าเนินงานกองทุนใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพในการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์มีศักยภาพดี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อ าเภอบึงโขงหลง มีศักยภาพในการด าเนินงานสูงสุด 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีของตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
กองทุน จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของธนิก (2554) ซึ่งการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีได้ดี แต่ผลที่เกิดขึ้นในเชิงรูปธรรม
ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ส่วนการส่งเสริมให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนั้น การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
และยังไม่ทั่วถึง แต่ก็ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ยากไร้อยู่
ในภาวะยากล าบาก ได้รับการดูแล เอาใจใส่มากขึ้น 
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กระนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท 
ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล และมีข้อจ ากัดในด้าน
การเขียนโครงการ การจัดท าเอกสารรายงาน กอปรกับ
หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ ขาดความชัดเจน มี
ความคลุมเครือ การด าเนินงานขาดการติดตาม ประเมินผล
การด า เนินงานอย่างเป็นระบบ และที่ผ่ านมาคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯยังขาดการพัฒนาศักยภาพ 
 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
ของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักกองทุน และประชาชนส่วนใหญ่รับ
ข้อมูลข่าวสารของกองทุนจากผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน และ
รับรู้ว่าลักษณะการด าเนินงานของกองทุนเป็นการจัด
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัย
ของศศิพรรณ (2545) โดยการรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ าของประชาชน ผ่ านสื่ อ โทรทัศน์  และให้
ความหมายของหลักประกันสุขภาพได้ ถูกต้อง น าไปสู่
ข้อเสนอแนะให้พนักงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารผ่านช่องทาง
สาธารณะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
มากขึ้นต่อไป 
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ 
จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานของกองทุนฯ อยู่ในระดับดี และมี
ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กองทุนฯ อยู่ในระดับดี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย ปัญหา 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 2) 
ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
กองทุน 3)  ปัญหาด้ านการบริหารจัดการและการ
ด า เนินงานขององค์กรการติดต่อประสานงาน และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ในการด าเนินงานของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และ 4) ปัญหาด้านการขาด
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ สอดคล้อง
กับการศึกษาของธนิก (2554) ท่ีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่  ความ
รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และมีข้อจ ากัดในด้านการเขียนโครงการ การ
จัดท าเอกสารรายงาน กอปรกับหลักเกณฑ์ในการใช้จ่าย
งบประมาณ ขาดความชัดเจน มีความคลุมเครือ การ
ด าเนินงานขาดการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยัง
ขาดการพัฒนาศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
   1.1  ส า นักงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ  ควรมีการจัดท าระเบียบข้อบั งคับในการ
ปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีที่เป็นระเบียบกลางในการด าเนินงาน เพื่อให้การ
ด าเนนิงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.2  ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ควรมีการจัดท าโครงสร้างของแผนงานหรือกิจกรรม
โครงการที่อยู่ภายในขอบเขตการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเป็น
สารสนเทศท่ีช่วยในการด าเนินงานของกองทุน 
   1.3  ส า นักงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ ควรมีการจัดท าแผนงานในการบริหารจัดการ
งบประมาณให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/
โครงการ 
   1.4  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรมี
การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและติดตามผล
การด าเนินงานโครงการและการด าเนินงานของกองทุน 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ด าเนินงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1  ควรมีการศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพที่
ประสบความส าเร็จเปรียบเทียบกับกองทุนที่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรม เพื่อหาขั้นตอนใน
การด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
   2.2  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
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Inhibitory Effect of PhakHuan (DregeavolubilisStapf.)on Microbes 
ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของผักฮ้วน 

Nitaya Boontim (นิตยา บุญทิม)*TakonwanSirisawad (ถกลวรรณศิรสิวสัดิ)์                                    
**ChinagridSuwankeree (ชินกฤต สุวรรณครี)ี***Sompop Boontim (สมภพ บุญทิม)**** 

 

บทคัดย่อ 
ผักฮ้วน เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ในต ารับยาล้านนามาเป็นเวลานาน การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้สารสกัดแอลกอฮอลล์ของผักฮ้

วนมาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค จ านน 18 ชนิด โดยวิธี agar well diffusion assay ผลการทดลองพบว่าสามารถ
ยับยั้งจุลินทรีย์ได้ดี  ได้แก่ Micrococcus luteus, Methelin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Bacillus subtilis, 
Enterobacteraerogens, Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans and Crytococcusneoformis.  

 
ABSTRACT 

DrageavolubillisStapf.isThai medicinal plant using in Lanna treatise for a long time. Ethanolic 
extract of this plant was tested for antimicrobial activities with 18 pathogenic microorganisms by agar 
well diffusion assay. The result showed that the more sensitive test microorganism was Micrococcus 
luteus, Methelin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Bacillus subtilis,Enterobacteraerogens, 
Pseudomonasaeruginosa, Candida albicansand Crytococcusneoformis.  
 
ค าส าคัญ : การยับยั้งจลุินทรีย,์ ผกัฮ้วน 
Key Words: inhibitory effect,Phakhuan 
 
*นักวจิัย ช ำนำญกำร สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียยงใหม่ 
**น้กวิจยั สถำบันวจิัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
***นักวิชำกำร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
****อำจำรย์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่
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บทน า 
ผักฮ้วน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า DrageavolubilisStapf.และ
มีชื่ออื่นอีกหลายชื่อ เช่น ผักฮ้วนหมู กระทุงหมาบ้า เครือ
เขาหมู ผักฮ้วน เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เป็น
พืชผักที่ชาวเหนือและชาวอีสานนิยมรับประทาน โดย
การน าใบอ่อน ดอก และยอดมาลวกแล้วรับประทานกับ
ต ามะมะม่วง หรือน้ าพริก นอกจากนี้ยังสามารถน ามา
แกง เช่น แกงผักฮ้วนใส่ปลาแห้ง แกงผักฮ้วนใส่ไข่มดแดง 
หรือน ามาแกงร่วมกับผักชนิดอื่นอีกหลายชนิด เช่น ผัก
เชียงดา หรือ ผักต าลึงผักฮ้วนเป็นผักที่มีมีคุณค่าทาง
โภชนาการดังนี้ในผักฮ้วนน้ าหนัก 100 กรัม ให้พลังงาน 
92.18 แคลอรี มีปริมาณของโปรตีน 10.35 กรัม ไขมัน 
2.03 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 8.10 กรัม, แคลเซียม 343.55 
มิลลิกรัม,  ฟอสฟอรัส 127.82 มิลลิกรัม, เหล็ก 3.44 
มิลลิกรัม, วิตามินเอ 354.99 อาร์อี, วิตามินบีหนึ่ง 0.11 
มิลลิกรัม, วิตามินบีสอง 0.18 มิลลิกรัม,ไนอะซิน1.99 
มิลลิกรัมและวิตามนิซี 193.13 มิลลิกรัม (เต็ม สมิตินันท์)  
นอกจากผักฮ้วนเป็นผักที่มีประโยชน์แล้วยังมีสรรพคุณ
ทางยา เช่น ใบใช้แก้แผลที่ถูกน้ าร้อนลวก แก้ฟกบวม
และรักษาฝี  รากนั้นใช้ในการขับพิษร้อน กระทุ้งพิษ พิษ
ฝี พิษไข้ ไข้กาฬ แก้อาการปัสสาวะพิการ ส่วนของเถาใช้
เป็นยาขับปัสสาวะดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักชนิดนี้เป็นพืช
สมุนไพรที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นทั้งอาหารและยา 
อย่างไรก็ตามผักฮ้วนยังขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีก
มากโดยเฉพาะในเรื่องของการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาช่วยสนับสนุนในเรื่องการใช้และขยาย
ประโยชน์จากผักฮ้วนในทางอาหารและทางยาให้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษา ฤทธิข์องสารสกดัจาก
ผักฮ้วนในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค 

 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
ท าการสกัดสารโดยน าใบของผักฮ้วนน้ าหนัก 

100 กรัมมาแชใ่นสารละลายเอธิลแอลกอฮอลล์ ปริมาตร 
เท่ากับ500 มิลลิลิตร เป็นเวลา5 วัน หลังจากนั้นน าสาร
สกัดไปท าแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator และน า
สารสกัดทีได้มาทดสอบกับจุลินทรีย์ก่อโรค จ านวน 18
ชนิด โดยใช้วิธี agar well diffusion assay จุลินทรีย์ที่
ใช้ทดสอบได้แก่ 1) Pseudomonasfluorescens,                  
2) Enterococcusaerogens, 3)Salmonella sp. 
Group D, 4)Salmonella typhi, 5) Proteus mirabitis, 
6)Proteusvalgalis, 7)Enterococcusfaecalis (ATCC 
29217), 8)Pseudomonas aeroginosa (ATCC27859), 
9)Klebsiellapneumonia (ESBL+), 10)Micrococcus 
luteus, 11) Escherichia coli (ATCC 35218), 
12)Escherichia coli (O157), 13)Bacillus cereus, 
14)Staphylococcus aureus (ATCC29213),                  
15) Serratiamarcescens, 16) Methicillin-resistant 
Staphylococcusaureus (MRSA), 17)Candidaalbicans
และ 18)Crytococcusneoformans 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดแอลกอฮอลล์ของผักฮ้วน
สามารถยั บยั้ งจุ ลิ นทรี ย์ แทบทุ กชนิ ด  ยก เว้ น  K. 
pneumoniae (ESBL+) สารสกัดจากผักฮ้วนสามารถ
ยับยั้งจุลินทรีย์โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวงใส 
(inhibition zone) ตั้งแต่ 9.0-17.3 มิลลิเมตร จุลินทรีย์
ที่สามารถยับยั้งได้ดีที่สุด คือ M.luteusโดยมีขนาดของ
วงใส เท่ากับ17.3±0.6มิลลิเมตร ส่วนวงใสที่เกิดจากการ
ยับยั้งการเจริญของE.aerogens, Methicillin-resistant 
S.aureus (MRSA) และ C. albicans นั้นมีขนาดเท่ากัน 
คือ 13.3 มิลลิเมตร ส่วนจุลินทรีย์ที่สามารถยับยั้งได้น้อย
ที่สุด คือ P. valgarisและ P. fluorescensโดยมีขนาด
ของวง ใส  เท่ ากั บ  9.0±1.0และ  9.3±0.6มิ ลลิ เ มต ร 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามวงใสส่วนใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 10-
12 มิลลิเมตร(ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1.ผลของสารสกดัแอลกฮอลล์ของผักฮ้วนในการ
ยับยั้งจุลินทรีย ์
 

จุลินทรีย์ทดสอบ 
ขนาด 

ของวงใส 
(มม.) 

P. fluorescens 9.3±0.6 
E. aerogens 13.3±0.6 
Salmonellasp.Group D 12.0±1.0 
S. typhi 10.7±1.2 
P. mirabilis 10.7±0.6 
P. valgaris 9.0±1.0 
E. faecalis(ATCC29217) 11.7±1.2 
P. aeruginosa (ATCC27859) 12.3±0.6 
K. pneumonia (ESBL+) 0.0±0.0 
M.luteus 17.3±0.6 
E. coli(ATCC35218) 10.3±0.6 
E. coli(O157) 11.0±1.0 
B. cereus 12.7±0.6 
S. aureus(ATCC29213) 12.0±1.0 
S. marcescens 11.7±0.6 
S.aureus ((MRSA) 13.3±0.6 
C. albicans 13.3±0.6 
C. neoformans 12.3±0.6 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สารสกัดจากผักฮ้วน
สามารถยับยั้งได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรม
ลบ และยีสต์เมื่อเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพรอื่น เช่นมี
การศึกษาเรื่องฤทธิ์ของพืชวงศ์ขิงในการยับยั้งแบคทีเรีย 
ก่อโรคพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus, B. 
cereus และ Listeriamonocygenesแต่ไม่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของE. coliได้(Krittika, et al., 2007)
นอกจากนี้พีระพัฒน์ และคณะ (2010) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดของ ขมิ้น กระเทียม ขิง ข่า 
พริก และมะกรูด ในการยับยั้งเช้ือS. aureus(MRSA)  
และ S. aureus(MSSA) พบว่า สารสกัดสดจาก ขมิ้นชัน 
กระเทียม ขิง ข่า พริกและใบมะกรูด ไม่สามารถยับยั้ง
แบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ได้ในกรณีของสารสกัดของผักฮ้
วนนั้นนอกจากสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus

แล้วยังสามารถยับยั้ง S. aureus(MRSA) ซึ่งเป็นเช้ือที่ดื้อ
ยาได้ท าให้เห็นแนวทางในการน ามาใช้ประโยชน์อย่างไรก็
ตามก็ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อการใช้และขยายผล
การใช้ประโยชน์จากผักฮ้วนให้มากยิ่งขึ้นสู่ชุมชนและ
ประเทศไทยในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่ให้การสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 
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วิถีการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการด ารงชีวิต  
กรณีศึกษาอ าเภอกันตังจังหวัดตรัง 

Way of life of the elderly and Active Aging in Kantang, Trang Province, Thailand 

บุบผา รักษานาม (BupphaRaksanam)* อาจินต์ สงทับ(ArchinSongthap)** กมลรัตน์ นุ่นคง (KamonratNunkong)***
นิมมารนรดี ชูยัง (NimmarnnoradeeChuyoung)**** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบเรื่องเล่า (Narrative research) นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตเหตุปัจจัยการมีอายุที่ยืนยาว
ของผู้สูงอายุเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปในอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ านวน 3 คน 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎคม 2558 โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา             
ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนไม่มีใครที่มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์มาตั้งแต่ วัยเด็ก ทุกคนผ่านปัญหาและ
อุปสรรคในชีวิต เหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การเป็นคนไม่นิ่งเฉยมีความสุขกับงานท่ี
ท าและการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งได้แก่ การเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เป็น
คนพอเพียง ที่ส าคัญคือมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รักความอิสระในการด ารงชีวิตได้รับการดูแลจากลูกหลานที่ดี อาหารที่
รับประทานส่วนใหญ่เน้นผักและปลาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการด ารงสุขภาพที่ดี ทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนวัยเข้าสู่วัย
สูงอายุต่อไป 

 
Abstract 

The objective of narrative study was to describe the way of life and behaviors among the active elderly in 
Kantangdisdrict, Trang province, Thailand. Purposive sampling of 3 elderly aged at least 80 years old who 
had lived in Kantang District, Trang Provincewas obtained using in-depth interview and focus group 
discussion. Data was analyzed using narrative analysis. The results revealed that the way of life of each 
person was not perfect.When they wereyoung, all of them had been faced with obstacles in some parts 
of their lives. However, the same characteristics of their long lives were: having sense of humors, being 
optimist, being generous, being untiring, being balanced in life, being economic life, being unambitious, 
being righteous, having way of life using their own religious discipline, little passion, freedom in their lives 
and surrounding with relatives, being taken care of by their relatives, activities all their lives, good 
environment, and food consumptions. These significant findings are very important topromote the 
appropriately life including physical health, mental health, and social health for the elderly. 
 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ วิถีการด ารงชีวิต ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพในการด ารงชีวิต 
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บทน า 
แนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นจากข้อมูล

พบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของชายไทยเพิ่มจาก 
67.9 ปีในปี พ.ศ.2548 เป็น 69.5 ปี ในปี พ.ศ.2552 
และมีการคาดประมาณว่าจะเพิ่มสูงถึง 79.1 ปีในช่วงปี 
พ.ศ.2588-2593 ส าหรับหญิงไทยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดเพิ่มจากประมาณ 75.0 ปีในปี พ.ศ.2548 เป็น 76.3 
ปี ในปี พ.ศ.2552 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 81.5 ปี ในปี 
พ.ศ.2588-2593 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2555) จากการที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย
เพศหญิงอยู่ที่ 78.2 ปี ประชากรไทยเพศชายอยู่ที่ 71.3 
ปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2557) และพบว่าประชากรสูงอายุกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือผู้สูงอายุวัยปลายคืออายุ
ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2555) โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจาก
ประมาณร้อยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็น
เกือบหนึ่งในห้าของประชากรสูงอายุ (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556) จากการลดลงของ
จ านวนและสัดส่วนของประชากรวัยเด็กและประชากรวัย
แรงงานในขณะที่จ านวนและสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การ
ทดแทนปริมาณของประชากรที่ลดลงด้วยประชากรที่มี
คุณภาพสูงขึ้น จ าเป็นต้องวางแผนระดมทรัพยากรและ
จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับประชากรใน
แต่ละกลุ่มอายุ และจะด าเนินการได้จ าเป็นต้องมีข้อมูล
เชิงลึกครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน  

จากการประเทศไทยก าลังการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
นั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีการวางแผนรองรับ
สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตในภาพรวมของผู้สูงอายุ (บูรพา พันธ์สวัสดิ์ 
และคณะ, 2554) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุตั้งแต่80 ปีขึ้นไป รวมทั้งเหตุปัจจัยด้านสังคม 
ร่างกายและจิตใจที่ส่งผลให้มีอายุยืนยาวมากกว่าอายุขัย
เฉลี่ย เนื่องจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณเป็นส่วนใหญ่ และเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการ

เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกผ่าน
วิธีวิทยาเรื่องเล่าจึงมีความส าคัญที่จะช่วยให้ท าความ
เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการมีอายุ
ยืนยาวของผู้สูงอายุไทย ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน าไปส่งเสริมการ
มีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมส าหรับประชาชนไทยที่จะ
ส่งผลให้ประชาชนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
ขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุซึ่งจะช่วยลดภาวะพึ่งพิงและเสริมสร้างคุณค่า
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการสุขภาพสามารถน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้ในการให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้านแบบบูรณาการทั้ง
ยังสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการเตรียมความพร้อมและ
ศักยภาพตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุ นอกจากนั้นข้อมูลจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป โดยสามารถ
น าไปออกแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพื่อท าให้
สามารถศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีใหญ่ขึ้นและครอบคลุมได้
มากขึ้น 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต การด ารงชีวิต (life style) และ

ปัจจัยด้านสังคม ร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุตั้งแต่80 
ปีท่ีมีศักยภาพในการด ารงชีวิต (Active aging) 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบวิธี
วิทยาแบบเรื่องเล่า (Narrative study) ซึ่งให้ความส าคัญ
กับการศึกษาเรื่องของผู้สูงอายุวัยตังแต่80 ปีขึ้นไปที่มี
ศักยภาพในการด ารงชีวิต (Active aging) รวมถึง
พฤติกรรมการอยู่ที่บ้านและการเข้าสังคม ลักษณะ
เครือข่าย พฤติกรรมการบริโภค การหาความบันเทิง การ
พักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลาว่างสิ่งอ านวยความสะดวก
และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความเป็นอยู่ที่ผ่านมาโดยผ่านการเล่าเรื่อง ให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ที่ผ่านการเล่าเรื่องท าให้
เข้าใจถึงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุวัยตั้งแต่80 ปีขึ้นไปซึ่งถูก
รับรู้และเป็นวิธีศึกษาที่เปิดโอกาสให้เห็นความซับซ้อน
ของพฤติกรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
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เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่มจากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่ 
80 ปีขึ้นไปในเขตอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คัดเลือก
ตัวอย่างแบบจ าเพาะเจาะจง จ านวน 3 คน เก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎคม 2558เครื่องมือในการวิจัย
ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2)แบบบันทึกและ
แนวค าถามที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 3) แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้
ข้อมูล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประวัติการเจ็บป่วย และ 4) แบบบันทึกสภาพที่อยู่อาศัย
เป็นการบันทึกลักษณะของที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน รวมทั้งระบบบริการสาธารณสุขผู้วิจัยน าแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นผ่านการตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหา และตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปทดลองใช้กับ
ผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
จริงจ านวน 3 ราย การเก็บข้อมูลในครั้ งนี้ ได้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
ตรวจสอบข้อมูลกับญาติผู้ใกล้ชิด เพื่อนบ้าน บุคลากร
สุขภาพซึ่งรวมทั้งจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านโครงร่างวิจัยของการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการวิจัยจากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 
นพรัตน์วชิระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามการจ าแนกชนิดของ
ข้อมูล (Typological analysis) ผู้วิจัยถอดเทปข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียดโดยใช้รหัสข้อมูล 
(coding) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (category) เลือกค าบางค า
มาใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลท าข้อสรุปช่ัวคราวและตัด
ทอนข้อมูล (data reduction)โดยการเขียนข้อสรุปแต่
ละเรื่องน าเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการน าเสนอ
โดยน าข้อสรุปย่อยๆ มาเช่ือมโยงกันเพื่อหาข้อสรูป
ประมวลและสรุปข้อเท็จจริงพิสูจน์ข้อสรุป การศึกษาครั้ง
นี้มีการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล
และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 

ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้

จ านวน 3คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุ 93 ปี 90 และ
82 ปีผู้สูงอายุทั้ง 3 คน อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีในชุมชนสวน
ยางพาราในเขตอ าเภอกันตัง จังหวัดตรังผู้วิจัยน าน าเสนอ
ผลการวิจัยแบบเรื่องเล่าซึ่งครอบคลุมถึงวิถีการด ารงชีวิต 
พฤติกรรมการอยู่ที่บ้านและการเข้าสังคม ลักษณะ
เครือข่าย พฤติกรรมการบริโภค การหาความบันเทิง การ
พักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลาว่าง สิ่งอ านวยความสะดวก
และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความเป็นอยู่ 

ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุแต่
ละคนไม่มีใครที่มีชีวิตที่สุขสมบูรณ์มาตั้งแต่วัยเด็ก ทุกคน
ผ่านปัญหาและอุปสรรคในชีวิต เหตุปัจจัยส าคัญท่ีท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การเป็น
คนไม่นิ่งเฉยมีความสุขกับงานท่ีท าและการมีสุขภาพจิตที่
ดี ซึ่งได้แก่ การเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เป็นคน
พอเพียง ที่ส าคัญคือมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รักความ
อิสระในการด ารงชีวิต ได้รับการดูแลจากลูกหลานที่ดี 
อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เน้นผักและปลาผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แสดงเป็นรายบุคคลดังนี้ 
 

คนที่ 1ยายคล้อย 
ยายคล้อยอายุ 93 ปี เป็นคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 

ยายคล้อยชอบใส่ผ้าถุงลายหนุมานสีออกน้ าตาล ยาย
คล้อยเป็นคนรูปร่างเล็กผิวด าแดงผมสีขาวตัดสั้นชอบกิน
หมาก ยายคล้อยไม่มีลูกปั้นปลายชีวิตอยู่กับหลานพ่อแม่
ของยายคล้อยมีอาชีพเกษตรกร “เรียนหนังสือพออ่าน
ออกเขียนได้ ยายก็ไม่ได้เรียนเขาให้มาช่วยท างานที่บ้าน 
ท านาเป็นส่วนใหญ่ ช่วงหลังก็ท าสวนยางก็ไปกรีดยาง 
ยายมีสวนใบจาก ก็ท าใบจากส่งขายด้วย ช่วงหลังก็ไม่ได้
ท าแล้วแต่ก็ให้หลานดูแลเขาก็แบ่งตังมาให้ตอนขาย ตอน
ยายอายุประมาณ 30 กว่าๆ ยายก็ขอลูกของพี่สาวมา
เลี้ยงเป็นลูก แล้วก็อยู่ด้วยกันจนปัจจุบัน เขาก็ดูแลยายดี
ยายก็ได้ไม่ได้รบกวนใคร ยายมีสวนใบจากให้เขามาเช่าก็ 
2-3 เดือนเขาก็ให้ยายเจ็ดแปดพันบาท ยายได้จากเงิน
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ช่วยเหลือผู้สูงอายุอีกเดือนละพันบาท ก็พอจ่าย ของใช้
หลาน ๆ ก็ซื้อมาให้บ้าง ยายอยากกินอะไรก็ฝากซื้อเขา
บ้างหลานซื้อมาให้บ้าง”หลานของยายคล้อยแบ่งหลัง
บ้านให้ยายได้อยู่อาศัยบริเวณที่ยายอาศัยอยู่ก็กว้างพอ
ส าหรับอยู่คน เดียว “ยายสามารถดูแลตัวเองได้ ท าอะไร
ก็ท าได้ตามใจชอบ แต่ห้องนอนยายอยู่ด้านในบ้านใกล้
กับห้องนอนของหลานเขาก็คอยดูแลยายอยู่ ยายชอบ
แบบนี้ สบายใจไม่ต้องไปยุ่งกับหลาน ๆ เขาเป็นคนยุกต์
ใหม่ เราปรับตัวไม่ทัน อีกอย่างเราจะท าอะไรก็ท าได้
ตามใจเรา ยายชอบ”    

ยายคล้อยรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ อาหาร
ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ที่รสชาติไม่เผ็ดจัด
จนเกินไปซึ่งมักรับประทานคู่กับผักสดซึ่งชาวใต้เรียกว่า 
“ผักเหนาะ” อาหารที่ยายชอบท ากินก็มี ปลา หมู กุ้ ง 
ส่วนผักที่ชอบก็ ผักหวาน ใบบัวบก “ยายไม่ชอบกินเผ็ด 
ส่วนใหญ่ท าแกงส้มปลา แกงเผ็ดปลา ปลาทอด ไม่ชอบ
แกงกะทิ หมูชอบเอามาผัด ชอบกินแกงเลียงใส่ผักข้าง
บ้าน ส่วนใหญ่อยากกินอะไรก็ท าอันนั้น ส่วนผลไม้ที่ชอบ
มี ส้มเขียวหวาน กล้วย แต่ก็กินผลไม้ได้ทุกชนิด ข้าวที่
ยายหุงเป็นข้าวขาว กินแบบนี้มาตั้งแต่วัยที่จ าความได้แต่
ก่อนจะกินเนื้อบ้าง พออายุมากข้ึนหันมากินปลาเป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากเป็นโรคความดันมา 10 กว่าปีมาแล้ว ลด
อาหารเค็มลง แต่ปกติก็ไม่ได้ชอบของเค็มอยู่แล้ว กินได้
ท้ังกลางวันและกลางคืน ถ้าหิวของหวานก็กินขนมหวาน
มั้ง” 

ยายคล้อยเป็นคนที่มีน้ าใจชอบการแบ่งบัน “ยาย
ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกับเขานะ แต่ยายชอบ
ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน เวลาใครไม่สบายก็จะไปเฝ้า พูดคุย
ให้ก าลังใจเขา ยายช่วยรักษาเขาไม่ได้ ไปนั่งเป็นเพื่อนก็
ยังดี ถ้าใครมีงานใกล้ๆ บ้านก็ไปงาน ไปนั่งคุยกับเพื่อน
ผู้สูงอายุ เพื่อนบ้าน ไปช่วยท าอะไรที่พอท าได้ พออายุมา
ขึ้นก็ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนๆ เฉย บางครั้งก็เอาพืชผัก อาหาร
ที่บ้านไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านบ้าง แต่ก่อนยายปลูกผัก
มากนะก็เอาไว้กินไม่ต้องซื้อ ถ้าเหลือคนข้างบ้านก็มาขอ
ไปกินบ้าง ยายเอาไปแจกเอาไปฝากเขามั้ง ตอนนี้แรงไม่
ค่อยมีมากเหมือนแต่ก่อน ก็ไม่ได้ปลูกผักมาก แต่หลานๆ 
ก็ยังปลูกอยู่มั้งถ้าเขาว่าง”ยายคล้อยเป็นคนอารมณ์ดีไม่

เครียด “ยายก็อารมณ์ดีเป็นอย่างนี้แหละ เสียอย่างเดียว
คือหูไม่ค่อยได้ยิน ไม่มีอะไรให้เครียด ถ้ามีบ้างก็เรื่องไม่
สบาย แต่ก็ไม่มากนัก ถ้าเครียดบ้าง นอนหลับสักพักก็
หายแล้ว หรือไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านก็สบายใจดี แต่ถ้าไม่
สบายก็ให้หลานพาไปหาหมอทุกครั้งตอนเช้าจะเดินไป
พูดทักทายเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆ คนแถวนั้นก็จะรู้เลยว่า
ยายเดินมาแล้ว”ยายคล้อยนอนกลางวันๆ ละ 2 ครั้ง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง กลางคืนเข้านอนเวลาประมาณ 2-3 
ทุม่ บางคืนตื่นขึ้นมาตอนดึกต้องใช้เวลาซักพักถึงจะหลับ
อีก หรืออาจไม่หลับอีกเลย ตื่นประมาณตี 5  

สิ่งแวดล้อมทั่วไปบริเวณบ้านที่ยายคล้อยพักอาศัย
อยู่บ้านท่ียายคล้อยอาศัยอยู่เป็นบ้านช้ันเดียวเป็นซีเมนต์
ผสมไม้ บริเวณบ้านรอบล้อมไปด้วยต้นไม้และสวนยาง มี
ผักพื้นบ้านปลูกอยู่หลังบ้านและมีต้นไม้ดอกหลายชนิด
อยู่บริเวณทางเข้าบ้าน ต้นผลไม้อยู่บริเวณด้านข้างของ
บ้าน ยายคล้อยพักอาศัยอยู่ด้านหลังบ้านเป็นส่วนใหญ่ 
อากาศหลังบ้านเย็นสบายเพราะอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ พื้น
บริเวณนอกบ้านและในบ้านก็สะอาด ยายคล้อยไม่ได้
แต่งงานและไม่มีลูกแต่เอาหลานมาเลี้ยงเป็นลูก หลาน
คนดังกล่าวเอาใจใส่ดูแลยายคล้อยเป็นอย่างดีเหมือนแม่
ตนเอง 
 
คนที่ 2ยายผิว    

ยาวผิวอายุ 90 ปี รูปร่างเล็กกะทัดรัดผิวขาว ผม
สั้นซอยสีขาว วันท่ีสัมภาษณ์ยายผิวปะแป้งหน้าขาวนวล
มีอาการหัวสั่นเล็กน้อย บ้านยายผิวเป็นบ้านช้ันเดียวข้าง
หลังยกสูง หน้าบ้านติดถนนสองเลนเข้าหมู่บ้าน ยายผิว
พักอาศัยอยู่หลังบ้าน 1 ห้องจัดไว้ส าหรับยายผิวเฉพาะ 
ด้านข้างทั้งสองของบ้านอยู่ติดกับบ้านของญาติ ส่วน
ด้านหลังบ้านเป็นที่โล่งกว้างไว้ส าหรับพักผ่อน เดินเล่น 
ห่างจากหลังบ้านสัก 20 เมตรก็เป็นสวนยางพารา ภายใน
บ้านที่อาศัยอยู่เป็นระเบียบและสะอาดดียายมีพี่น้อง
ทั้งหมด 7 คน ยายเป็นคนที่ 5 ตอนนี้พี่น้องเสียชีวิตไป
แล้ว 5 คน มีผู้ชาย 1 คนที่เสียชีวิตเพราะถูกยิง ที่เหลือ
เสียชีวิตเพราะความชรา ยายมีน้องอีก 2 คนท่ีมีชีวิต อายุ 
85 ปี และ 87 ปีพ่อแม่ของยายเสียชีวิตตอนอายุ
ประมาณ30 ปีเพราะถูกวางยาพิษ (ยาในที่นี้หมายถึงยา
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สั่ง) ส่วนแม่ของยายเสียตอนอายุ 73 ปี เพราะความชรา
ยายผิวเป็นคนขยันตั้งแต่วัยเด็ก ยายผิวมีรายได้จากการ
รับจ้างท าเสวียนหม้อ “ตั้งแต่จ าความได้ก็ช่วยท านาที่
หลังบ้านนี้แหละ แต่ก่อนแถวนี้เป็นนาทั้งนั้น ตอนนี้เป็น
สวนยางหมดแล้ว ยายท าได้ทุกอย่าง ด านา ไถนา ขุดดิน 
เลี้ยงวัว เก็บข้าว ซ้อมข้าวสาร ท าได้เพ บางก็ไปรับจ้าง
เขาเก็บข้าว ด านา ท าใบจาก ว่างๆ จากท านาก็ท าเสวียน
หม้อ ตอนนี้ยายก็ยังท าอยู่ไปรับจ้างลอกใบจาก ที่เขาเอา
มาสูบนั่นแหละแล้วก็กรีดยาง กรีดมาตลอดเลี้ยงลูกมาก็
ท านา ท าสวนยางตอนยังแข็งแรงอยู่ยายถางป่า ถางสวน
ยางเป็นไร่ ๆตอนนี้ยายก็ยังท าอยู่แต่ไม่ได้ท าเยอะเหมือน
แต่ก่อน ที่ข้างบ้านยายถางโล่งเตียนหมดเลย ลูก ๆ ไม่
ต้องถาง ไปท างานอื่นได้เลย ยายช่วยดูว่าตรงไหนรก ไม่
สะอาดยายก็ท าเองหมด” 

ยายผิวรับประมาณอาหารวันละ 3 มื้อ ดื่มน้ าต้ม
ประจ าวันละ 2 ลิตร ดื่มน้ าต้มมาเป็น 10 ปี อาหารที่ยาย
ผิวชอบคือ แกงส้ม แกงกะทิ แกงจืด แกงเลียงผักพื้นบ้าน 
ไม่ชอบกินอาหารเค็ม แต่ชอบหวาน กลางคืนชอบดื่ม
โอวัลติลโดยใส่น้ าตาลเพิ่มเล็กน้อย ยายผิวปรุงอาหารเอง
และลูกหลานซื้อกับข้าวมาให้บ้าง ถ้าปรุงอาหารเองยาย
ผิวใส่ผงชูรสบ้างในบางครั้ง ยายผิวไม่ชอบอาหารที่เป็น
มันและเค็มจัด ปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน ผักที่ยายผิวชอบ
รับประทานได้แก่ ผักหวาน ต าลึง มะเขือ ผลไม้ที่ชอบคือ
มะม่วง ส้มเขียวหวาน สมัยก่อนเวลาไม่สบายยายผิวไป
รักษากับหมอพื้นบ้านและได้ยาลูกกลอนมารับประทาน 
แต่ปัจจุบันไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
โรงพยาบาลตรัง“สุขภาพของยายยังดีอยู่ เพราะยายยัง
ท างานได้หลายอย่างนะ แต่มีอาการไม่ดีบ้างคือเหนื่อย
หอบเวลาท างานชนิดออกแรงและสั่น สุขภาพยายตอนนี้
ก็ยังไหวอยู่ ยังท างานได้มั้งแต่ไม่เหมือนก่อน ท ามากมัน
เหนื่อยหอบ เหนื่อยหอบกะหยุดพัก นอนเสีย บางทีก็มา
สานเสวียนหม้อมั้ง สิ่งที่ท าให้สุขภาพดีคือไม่เครียดและ
ชอบท างานบ้าน หมอบอกยายว่ามีอาการของพาร์กินสัน
ด้วยเมื่อ 4-5 ปีมาแล้ว มีอาการสั่นแต่ไม่มากนัก หมอเคย
ให้ยามากินแต่ยายบอกว่ากินแล้วเวียนหัว ยายก็ไม่กินอีก
เลย กินแต่ยาโรคความดัน ชอบท างานบ้าน ตอนนี้มี
ปัญหาการเคี้ยวบ้าง ยายไม่ชอบใส่ฟันปลอม ท าให้กินผัก

และผลไม้ที่แข็งๆ ไม่ได้ แต่ถ้าเอามาลวกหรือใส่ในแกงก็
ยังกินได้อยู่ตอนสาวๆเวลาไม่สบาย ยายกินยาลูกกลอน 
(ศรเทพสรทอง) แต่ตอนนี้ไม่กินแล้ว ถ้าไม่สบายก็กินยาที่
อนามัยใกล้บ้านหรือยาโรงพยาบาล ยายหยุดกินยา
ลูกกลอนแล้ว ช่วงหลังเป็นความดัน ลูกๆ พาไปรักษาท่ี
โรงพยาบาล ก็เลยหยุดกินยาลูกกลอนซึ่งกินมาเกือบ 10 
ปี กินบ้างหยุดบ้าง แต่ก่อนชอบปลูกผักมาก ปลูกไว้กิน
เองบ้างและให้ลูกหลานบ้างช่วงหลังปลูกน้อยลง ปลูก
มากจะเหนื่อย” 

ยายผิวเป็นคนอารมณ์ดี ไม่ย่อท้อในการท างาน มี
น้ าใจให้กับเพื่อนบ้าน เช่นการช่วยเพื่อนบ้านในงานแต่ง 
งานบวช งานศพ ยายผิวมักช่วยท าข้าวเหนียวห่อต้มจน
ครบทุกงาน  
 

คนที่ 3 ยายโป๊ย 
ยาโป๊ยมีลักษณะ อายุ 82 ปี รูปร่างผอมบางชีวิต

คุณยายได้ผ่านเรื่องราวทุกข์และต้องต่อสู้มามากมาย คุณ
ยายแต่งงานมีสามี 4 คน แต่งงานใหม่ถึง 4 ครั้ง “ยาย
แต่งงาน 4 ครั้ง มีผัว 4 คน โชคร้ายตายหมดทั้ง 4 คน ก็
เสียใจมากตอนผัวตายแต่ก็ต้องท าใจสู้ ตอนนี้ก็อยู่กับ
ลูกหลาน คงไม่มีผัวคนท่ี 5 แล้วเพราะแก่แล้ว ยายเสียใจ
มากที่สุดในชีวิตคือลูกชายถูกวางยาพิษ ไม่รู้เหมือนกันว่า
ใครมันมาวาง จับตัวคนวางไม่ได้ ยายก็ท าใจให้แข็งต่อสู้
ชีวิตและท าใจได้” 

คุณยายเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพหลัก
คือท าสวนยางและสานใบจากขาย เป็นขยันขันแข็ง เป็น
คนสุขภาพจิตดีเป็นคนร่าเริง ไม่เครียด ไม่เก็บอะไรมาคิด 
อยู่กับลูกหลาน ท่ีบ้านมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน แม่ของคุณ
ยายเสียชีวิตตอนอายุ 97 ปี คุณพ่อเสียชีวิตตอนอายุ 81 
ปี ทุกวันคุณยายมักตื่นประมาณตี 3-4 เพื่อท างานบ้าน
เบาๆ เช่นการกวาดลานบ้านคุณยายดูละครเย็นจบแล้วก็
สวดมนต์ก่อนเข้านอนประมาณ 2 ทุ่ม ตื่นขึ้นมาเข้า
ห้องน้ า 1 ครั้งต่อคืน คุณยายไม่นอนกลางวัน เมื่อก่อน
คุณยายสานใบจาก และท าที่สูบยาใบจากและส่งขาย 
ตอนนี้ก็ยังท าอยู่แต่ท าน้อยลงเพราะลูกหลานไม่อยากให้
ท า คุณยายเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุซึ่งมีกิจกรรม
ร่วมกันประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน  
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คุณยายเป็นคนสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ
ไม่ป่วยเป็นโรคอะไรร้ายแรง เคยเป็นหวัดบ้างนานๆครั้ง
เป็น ไปหาหมอเมื่อเดือนที่แล้วเพราะตาแดง ตรวจ
สุขภาพแล้วคุณยายไม่มีโรคอะไร คุณยายสามารถอ่าน
หนังสือด้วยตาเปล่าโดยไม่ใส่แว่นตาในระยะปกติ 
สุขภาพโดยรวมของคุณยายเป็นคนแข็งแรงท้ังกายและใจ 

ทุกเช้าหลังตื่นนอนคุณยายดื่มน้ า 1 แก้ว และดื่ม
กาแฟร้อน 1 แก้ว คุณยายรับประทานอาหารวันละ 2 
มื้อ ไม่ทานอาหารรสจัดโดยเฉพาะเผ็ดจัด เวลาปรุง
อาหารคุณยายมักใส่ผงชูรสเล็กน้อยอาหารที่คุณยายชอบ
เป็นพิเศษคือ หมูผัดเกลือคุณยายชอบซื้อเนื้อหมูสดจาก
รถเร่ขายหมูตามหมู่บ้านครั้งละ 20 บาท ซึ่งคุณยาย
สามารถท าหมูผัดเกลือได้ 3 มื้อ คุณยายไม่ได้เคี้ยวหมาก
และทานอาหารเสริมอะไร แต่อาหารที่รับประทานต้อง
ปรุงเอง ไม่ซื้ออาหารถุงมาทาน ในสมัยเด็กจนถึงวั ย
กลางคนคุณยายก็มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่
เหมือนกับคนใต้ทั่วไป คุณยายเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการ
กินแบบนี้ตอนอายุประมาณ 40 ปีกว่า “ยายต้องทาน
กาแฟร้อน 1 แก้ว พอใกล้เที่ยงก็ทานข้าวกับลูกหลาน 
ทานข้าว 2 มื้อ รถขายเนื้อหมูทีไรยายก็ต้องเรยีกให้รถคนั
นี้จอดทุกที ยายชอบท าหมูผัดเกลือ เนื้อหมู 20 บาทยาย
ผัดได้ 3 มื้อ ยายไม่ได้ทานอาหารเสริมอะไร ผักเหนาะก็
กินบ้างแต่ไม่เยอะ ยายไม่กินอาหารรถเผ็ดจัด ท ากับข้าว
ยายก็ผงชูรสเล็กน้อยให้มันหรอย” 

คุณยายเป็นคนมีน้ าใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคน
ที่ชอบท ากิจกรรมเพื่อสังคม ยายโป๊ยเป็นคนอารมณ์ดีไม่
เครียด เวลามีงานหรือเทศกาลประจ าหมู่บ้านยายเข้า
ร่วมกิจกรรมของหมูบ้านตลอด คุณยายชอบร ากลองยาว 
ถ้ามีร ากลองยาวคุณยายต้องอยู่กับวงกลองยาวตั้งแต่ต้น
จนจบทุกครั้ง“พอยายได้ยินเสียงเพลงร ากลองยาว หัวใจ
มันสูบฉีด มีชีวิตชีวา ต้องออกไปร าทุกที ไม่เคยพลาด มัน
สนุก ร ากลองยาวช่วยต่ออายุยาย ยายอยากให้มีร ากลอง
บ่อยๆ ยายชอบร ากลองยาวมาก เสียงกลองยาวท าให้
ยายมีความสุขทุกครั้งท่ีได้ยิน มีงานท่ีไหนยายชอบไปช่วย
บ้านท่ีมีงาน ยายมีความสุขทุกครั้งท่ีได้ช่วยเขา” 

คุณยายโป๊ยได้รับความรักและการเอาใส่จาก
ครอบครัวมาตลอด ลูกหลานไม่เคยทอดทิ้ง การอยู่บ้าน

หลังเดียวกันกับลูกหลาน ลูกหลานให้ความเคารพ การได้
เลี้ยงหลาน โอบกอด และหรือหอมแก้มหลานท าให้คุณ
ยายมีความสุขที่ครั้งท า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในตอน
เช้าประมาณช่วงสายๆของทุกวันญาติๆและเพื่อนบ้านที่
อยู่ใกล้เคียงก็จะมาตั้งวงสนทนาตามประสาชาวบ้านใน
ดินแดนเมืองปักษ์ใต้ คุณยายช่วยอบรมเลี้ยงหลาน หรือ
ดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเล็กๆน้อย คุณยายรู้สึกดีใจ
และอุ่นใจที่ลูกหลานพาไปตรวจสุขภาพประจ าปีโดย
สม่ าเสมอ คุณยายไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง ทุก
ครั้งที่มีการประชุมชมรมผู้สูงอายุลูกหลานก็ขับรถพาไป
พบปะเพื่อนๆ หรือเข้าท ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ คุณ
ยายมี เ งินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 800 และได้เ งินจา
ลูกหลานไว้ ใช้จ่ายส่วนตัวทุกเดือนท า ให้คุณยายมี
ความสุขจากการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน“ลูกหลานให้
ความเคารพ การได้เลี้ยงหลาน กอดหรือหอมแก้มหลาน
ก็ท าให้ยายมีความสุขแล้ว หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจใน
ตอนเช้าสายๆของทุกวันญาติๆและเพื่อนบ้านที่อยู่
ใกล้เคียงก็จะมาตั้งวงสนทนาตามประสาชาวบ้านที่ศาลา
มุ ง ใบจากที่ อยู่ หน้ าบ้ านของยายง การ ได้พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้คุณยายผ่อนคลาย ยาย
โป๊ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ทอดทิ้ง” 

ถึงแม้ว่าคุณยายจะไม่ใช่ที่ร่ ารวยมากมายเงินทอง 
แต่คุณยายก็อยู่อย่างไม่ขาดแคลน เหตุผลหลักท่ีท าให้คุณ
ยายโป๊ยมีสุขภาพดีและอายุยืนเพราะคุณยายเป็นคน
อารมณ์ดี ไม่เครียด จิตใจดี ไม่คิดร้ายต่อคนอื่น คุณยาย
ไม่ท าชีวิตของตัวเองให้เป็นคนแก่ท่ีไร้คุณค่า การเติมพลัง
ให้กับชีวิตด้วยเสียงเพลงจากร ากลองยาวช่วยให้คุณยาย
มีชีวิตชีวาและสดชื่น การได้รับความรักศรัทธาและความ
อบอุ่นจากครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับคุณยาย 
ความมีน้ าใจชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้าน การยอมรับของคน
ในครอบครัวส่งผลให้คุณยายมีสุขภาพจิตที่ดี ส่วนเรื่อง
อาหารการกินคุณยายโป๊ยก็กินไม่แตกต่างจากคนแก่
ทั่วไปมากนัก คุณยายพักผ่อนเพียงพอการนอนก็เฉลี่ย
แล้ววันละประมาณ 6-7 ช่ัวโมง ออกก าลังโดยการท างาน
บ้านเล็กๆน้อยๆ  
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าการมีอายุยืนของผู้สูงอายุ

มีความเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย ปัจจัยที่ส าคัญมากคือ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อันได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การนอนหลัก การพักผ่อน การรักษาโรค การ
จัดการความเครียดเป็นต้น ผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกัน
ตาม ความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรม สภาวะสุขภาพ
ร่างกาย โรคประจ าตัว และปัจจัยสนับสนุนทางสังคม 
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุก็
แตกต่างกันด้วย ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย จิตใจและสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

จากการศึกษาครั้งน้ี พบปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
บ้างได้แต่ไม่ได้เป็นปัญหาต่อสุขภาพ ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง และโรคข้อและกระดูกซึ่งเป็นปัญหาโรคพื้นฐาน
ของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ป่ินนเรศ กาศ
อุดม และคณะ (2554) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า
ปัญหาสุขภาพของผู้ สู งอายุคือ  ความดันโลหิตสู ง 
เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคข้อและ
กระดูกจากการศึกษาของ Apidechkul T. (2012) 
รายงานว่ามีผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังร้อยละ 60.7 ส่วน
การศึกษาของ Kaewpan W at al. (2012) ได้ศึกษา
สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า
พบผู้สูงอายุท่ีมีโอกาสเป็นโรคร้อยละ 41.9  

ด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่าการศึกษาครั้ งนี้
ผู้สูงอายุชอบท างานบ้านที่พอจะท าได้เพราะถือว่าเป็น
การออกกก าลังกาย บางคนชอบเดินเล่น ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของอุไรวรรณวรรณสิงห์และคณะ (2555) 
และการศึกษาของ KaewpanW.at al. (2012)เนื่องจาก
ผู้สูงอายุมีข้อจ ากัดหลายด้านในการออกก าลังกาย 
ผู้สูงอายุแต่ละคนมีสุขภาพร่างกายที่ต่างกันตามอายุ โรค
ประจ าตัวและการมีภาระ อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ในการออก
ก าลังกายของผู้สูงอายุอาจมีปัจจัยอื่น ที่มีความแตกต่าง

กันที่มีอิทธิพลต่อการออกก าลังกายได้ เช่นกัน เช่น
สถานท่ี แรงจูงใจจากผู้อยู่รอบข้าง เป็นต้น  

ในการศึกษานี้ถ้าพิจารณาด้านพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมของผู้สูงอายุถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะวัย 80 
กว่าปีก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิราพรรณ 
วิโรจน์รัตน์และคณะ (2554) ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ 
พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่
ในระดับดี เช่นเดียวกับที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ รวมถึง
การศึกษาของ ยุรา กาหาและคณะ (2554) และ
การศึกษาของ มาริสา ประทุมมา(2550) ด้านพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร การศึกษาครั้งน้ีถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ดี แม้ไม่ได้วัดออกมาเป็นเชิงปริมาณก็ตาม เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ จารี ศรีปาน (2554) พบว่าพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมและการรับประทานอาหารอยู่
ในระดับดี พฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความ
แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมการ
รับประทานที่ต่างกัน รสนิยม ความเช่ือ การรับรู้เรื่อง
อาหาร โรคประจ าตัว หรือแม้แต่เครื่องมือวัดของผู้วิจัยที่
ต่างกันก็ส่งผลให้มีการแปลผลที่ต่างกันได้เช่นกัน  

เมื่อสังเกตพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตของ ผู้สูงอายุวัยตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไปแสดงให้เห็น
ว่ายังปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพได้ดีมาก  เช่น การท างานให้มี
เหง่ือออกแล้วรู้สึกสบาย กวาดบ้าน ท าอาหาร ปลูกผัก
เป็นต้น ด้านการออกก าลังกาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังได้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะ
กับวัย โดยเปลี่ยนมารับประทานปลา ผักและผลไม้ที่มีใน
หมู่บ้าน ด้านการจัดการความเครียด ผู้สูงอายุสามารถน า
หลักค าสอนของศาสนามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีสติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วิภาพร สิทธิ
ศาสตร์และคณะ (2550) พบว่าผู้สูงอายุได้ออกก าลังกาย 
ท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสาย การจัดการความเครียดก็
สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้ จะเห็นว่าเมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจะมี
พฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง
ตามการรับรู้ ความเช้ือ ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่
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ละท้องถิ่น Baker JR (2011) ซึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า 
วัฒนธรรมสามารถท านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ สู งอายุอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อรชร โวทวี (2548)ซึ่งได้
พบว่าการรู้สึกมีค่าต่อตนเองมีผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข การรับรู้คุณค่าในตนเองและแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลัง
กาย และการรับรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้คุณค่าในตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนยามเจ็บป่วย เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ มาริสา ปทุมมา (2550) ได้รายงานว่าแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการ
ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ นอกน้ี ยุรา กาหาและ
คณะ (2554) ยังได้อธิบายว่า การรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของ
การปฏิ บั ติ พฤติ ก ร รมส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง อิทธิพลระหว่างบุคคลและ
อิทธิพลด้านสถานการณ์ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุรู้จักจัดการตนเองตามสภาวะสุขภาพ 
ผู้สูงอายุสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร ปรับเปลี่ยนการออกก าลังกายและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้อาการต่างๆ ดีขึ้นหรือการใช้แพทย์ทางเลือกและ
จะคอยสังเกตอาการต่างๆ ว่าดีขึ้นหรือไม่ เช่น การปวด
เมื่อย ความดันโลหิตเป็นต้น ดังนั้นการรับรู้สภาวะ
สุขภาพตนเองท าให้ผู้สูงอายุมีโอกาสจัดการด้านสุขภาพ
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ดีขึ้นได้ 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริม
การด ารงสุขภาพที่ดี ทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนวัยเข้าสู่วัยสูงอายุต่อไปการ
เป็นคนมีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก รักความอิสระในการด ารงชีวิต
แต่ต้องอ้อมไปด้วยลูกหลาน ญาติมิตรอยู่รอบข้าง ได้ออก

แรงหรือออกก าลังตลอด ได้รับการดูแลจากลูกหลานที่ดี 
มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี และอาหารที่รับประทานเหมาะกับวัย 

การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคนไม่มีใครที่มี
ชีวิตที่สุขสมบูรณ์มาตั้งแต่วัยเด็ก ชีวิตในวัยเด็กจน
กลายเป็นผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีนั้นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เหตุปัจจัยส าคัญที่ท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ การเป็น
คนไม่นิ่งเฉยมีความสุขกับงานท่ีท าและการมีสุขภาพจิตที่
ดี ซึ่งได้แก่ การเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มี
จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ย่อท้อต่อความล าบาก เป็นคน
พอเพียง ที่ส าคัญคือมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รักความ
อิสระในการด ารงชีวิต ได้รับการดูแลจากลูกหลานที่ดี 
อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่เน้นผักและปลา 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนหลบฟ้า โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลย่านซื่อ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังที่
ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้งานวิจัย
ครั้งนี้ส าเร็จด้วยดีขอขอบคุณสถาบันพระบรมราชนก 
ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ทุนสนับสนับสนุนใน
การท าวิจัย ในครั้ งนี้ และขอขอบคุณวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่อ านวยความสะดวก
และให้การสนับสนุนในการวิจัยในครั้งนี้ ให้ประสบ
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การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน  
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเออเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

Analysis of solar energy production system in household. 
A Case study of Tambon Administration Organization Tha Laad, Renu Nakhon,  

Nakhon Phanom. 
 

บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์  (Boonyiam Yosrueangsak)* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะหร์ะบบการผลิตพลังงานและศึกษาความคุ้มค่าต่อการลงทุน ศึกษาทีอ่งค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม พบว่า ช่วงทดสอบ มคี่าความส่องสว่างระหว่าง 9,800 - 88,650 lux 
แรงดันทางเข้า Grid Tie Inverter มีค่าตั้งแต่ 57 – 83 V กระแส มคี่าตั้งแต่ 5.2 – 8.6 A  ก าลังไฟฟ้าผลติได้ 4,681 W
ต่อวัน คิดเป็น 4.6 หน่วยต่อวัน ลดหน่วยการใช้พลังงานได้เฉลีย่ 140 หน่วยต่อเดือน ลดค่าไฟฟ้าได้ เฉลี่ย 722.162 บาท
ต่อเดือน การศึกษาความคุ้มคา่ต่อการลงทุน พบว่า ค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปี (Annual Cost) 7,800 บาท มูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value, NPV) 82,641.475 บาท  พลังงานท่ีผลิตได้ ต่อปี 1,825 kWh ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้ต่อปี มี 
8,559.25 บาท ค่าไฟฟ้าที่ประหยดัได้จริงในแต่ละปี 5,309.25 บาท ระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period, SPP)  
ที่ 12.2 ปี อัตราผลตอบแทนการคืนทุน (Internal Rate of Return, IRR)  38.72 % ซึ่งอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
ติดตั้งระบบ มีค่าสูงกว่า  MARR ( 0.5% ต่อปี) แสดงว่าโครงการนี้นา่ลงทุน 

 

ABSTRACT 
 The objective of analyzing of production system economic study of investment, The area of 
study is Tha Laad, Renu Nakhon, Nakhon Phanom. The testing performance of electrical production 
system in household level found that light intensity is between 9,800 – 88,650 lux. The voltage from 
input grid tie inverter from solar cell is 57 – 83 V, current is 5.2 – 8.6 A and the power is 4,681 W/day 
which is 4.6 unit/day.The solar system can decrease 140 electrical unit/month which save 722.162 
Baht/month.For value of investment for installing solar system energy.The annual cost is 7,800 Baht, 
net present value 82,641.475 Baht, energy production/year 1,825 kWh. Saving cost is 8,559.25 Baht and 
the real saving cost is 5,309.25 Baht/year. Simple payback period is 12.2 years and internal rate of 
return is 38.72% which is greater than MARR. This implies that this system is good for investigation. 

 
 
 

ค าส าคัญ : พลังงานแสงอาทิตย,์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
Key Words : Solar energy , Cost analysis for the installation.  
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาไฟฟา้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม
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บทน า 
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานส าคัญ

ที่จัดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ 
ปราศจากมลพิษ มีปริมาณมาก และง่ายต่อการน าไป
แปลงพลังงานมาใช้ สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานได้ เช่น 
เปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้มีการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างกว้างขวางและการน า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเริ่มแพร่หลายทั่วโลก ด้วยเหตุผลจาก
แนว โน้ มของ ราคา เ ซลล์ แ ส งอาทิ ตย์ ที่ ล ดล งอั น
เนื่องมาจากมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง จึงสามารถเพิ่ม
ปริมาณการผลิตได้มาขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีตัว
แปรที่ส าคัญเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนมาใช้ก็คือ ราคาเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย์ เช่น น้ ามัน 
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
ประกอบกับการคาดการณ์ถึงสภาวะการขาดแคลน
เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีจะมีในอนาคต ขณะที่พลังงานด้าน
อื่นๆยังมีข้อจ ากัดหลายๆด้านเช่น ด้านมลพิษ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านเทคนิคที่ยุ่งยาก ส่งผลท าให้มีการท า
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและการ
น าไปประยุกต์ใช้งานมากขึ้น 

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนโลกเรามี
ค่ามหาศาลบนพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตรเราจะไดพลังงาน
ประมาณ1,000 วัตต ์หรือเฉลี่ย4-5กิโลวัตต/์ช่ัวโมง/
ตารางเมตร/วันซึ่งมีความหมายว่าในวันหน่ึงๆบนพื้นท่ี
เพียง 1 ตารางเมตรนั้นเราไดร้ับพลังงานแสงอาทิตย1์ 
กิโลวัตต์เป็นเวลานานถึง 4-5 ช่ัวโมงนั่นเองถ้าเซลล์
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานร้อยละ 
15 ก็แสดงว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะมีพื้นท่ี 1 ตารางเมตร
จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได ้150 วัตต ์หรือเฉลี่ย 
600-750 วัตต/์ช่ัวโมง/ตารางเมตร/วัน ในเชิง
เปรียบเทยีบในวันหน่ึงๆประเทศไทยเรามีความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าประมาณ 250 ล้านกิโลวัตต/์ช่ัวโมง/วัน 
ดังนั้นถ้าเรามีพื้นท่ีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 0.3 ของประเทศไทยเราก็สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้เพยีงพอกับความ

ต้องการทั้งประเทศ (คู่มือการสร้างเทคโนโลยีพลังงาน.
2550:2) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  มีพื้นที่ 12 
ตารางกิโลเมตร จ านวน 5 หมู่บ้าน จ านวนประชาชนชาย 
1,478 คน หญิง 1,549 คน รวมประชาชน 3,027 คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ 
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จากการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้พลังงานทดแทนให้กับชุมชน จัด ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ในระหว่างวันที่ 13 - 
14  มีนาคม  พ.ศ. 2557  จัดโดย สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจในการน าพลังงาน
ทดแทนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพียงแต่ยังไม่มีข้อมูลที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจ เช่น ประโยชน์การใช้งาน ต้นทุน
เริ่มต้น ประสิทธิภาพ ความคุ้มทุน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัย วิ เคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าศึกษา
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนโดยการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มแกน
น าพลังงานชุมชนให้ได้รับมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้า การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางเทคนิค รวมทั้งการซ่อมบ ารุงรักษาระบบ ผล
การทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับครัวเรือน และผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน สามารถเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจในการ
หันมาใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร สามารถน าไปเป็นข้อมูล
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการน าพลังงานทดแทนไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการเป็น
ชุมชนพลังงานทดแทนต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อวิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยร์ะดบัครัวเรือน 
 2. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน โดย
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 
กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ธนา  เมธนาวิน (2557) ได้ศึกษา ความเป็นไปได้ทาง
การเงินและการวิเคราะห์ความไวของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา โดยศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ทางการเงินส าหับผูล้งทุนที่เข้าร่วมโครงการและ
ผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ และศึกษาถึงผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ พบว่า ผู้
ลงทุนที่เข้าร่วมโครงการมีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนแล้ว
โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้ง 3 กลุ่ม โดยมี
มูลค่าปัจจุบันสิชุทธิ (NPV) ของทั้ง 3 กลุ่มมีค่ามากกว่า
ศูนย์ โดยกลุ่มอาคารขนาดกลาง –ใหญ่ มีค่ามูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ(NPV) มากที่สุด เท่ากับ 33,884,874.66 
บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ( IRR) ของ
ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรืออัตราคิด
ลดที่ก าหนดร้อยละ 8 โดยกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก มี
ค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มากที่สุด 
เท่ากับ 15.72 % อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน 
(B/C Ratio) ของทั้ง 3 กลุ่มมีค่ามากกว่าหนึ่ง โดยกลุ่ม
อาคารธุรกิจขนาดเล็ก มีค่ามากสุด 1.45 และระยะคืน
ทุน (PB) น้อยที่สุด เท่ากับ 5.99 ปี เมื่อมีการเพิ่มของค่า
ไฟฟ้าปีละ 5 % จะส่งผลท าให้การลงทุนติดตั้งเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ลงทุนที่ไม่เข้าร่วมโครงการมี
ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยกลุ่มที่มีขนาดก าลังการผลิต
ที่มากจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงขึ้นตามไปด้วย 

ปริญญาภรณ์ บุญศิริสุข (2557) การใช้
พลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ ของครัวเรือน
ในจั งหวั ด เ ชียง ใหม่  สถานการณ์ การใ ช้พลั งงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีความ
เข้มรังสี รวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี อยู่ใน

ระดับสูง เพียงพอส าหรับการพัฒนาใช้ประโยชน์ และ
จังหวัดเชียงใหม่มีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานมี
ศักยภาพเชิงพลังงานทดแทนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
พลังงานทดแทนประเภทอื่นความเป็นไปได้ในการใช้
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอประเทศไทย
ควรสนับสนุนการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเป็น
แหล่งพลังงานทดแทนประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจาก ราคาของ
อุปกรณ์เกินไปและ มาตรการควรให้เงินทุนในการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ต้องจ่ายคืน
ภาครัฐจ าเป็นต้องอุดหนุนด้านราคา เพื่อเป็นการจูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม
มากขึ้น ส่วนปัจจัย พบว่า อายุระดับการศึกษา และ
ความเช่ือมั่นของอุปกรณ์ มีอิทธิพล ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 ส่วนความรู้ มีอิทธิพลระดับนัยส าคัญทาง
สถติที ่0.05  

พิชยดา  จิรวรรษวงศ์ (2555) ได้ศึกษาต้นทุน
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในบ้านท่ีอยู่อาศัย  
จากการศึกษาทางสถิติในประเทศ พบว่า ขนาดครัวเรือน
โดยมากคือ 4 คน จึงใช้บ้านขนาดมาตรฐานของบ้าน
เดี่ยวทั่วไปนี้เป็นกรณีศึกษา  คือ  บ้านเดี่ยวโดยมีพื้นที่ 
125  ตารางเมตร  ทั้งนี้การศึกษาถูกแบ่งเป็น 2 กรณี  
คือกรณีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเต็มพื้นที่
หลังคา  กับกรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบพอดี
ความต้องการใช้ภายในบ้านซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีแนวทาง
ในการเลือกติดตั้ งอุปกรณ์แบบต่ างๆต่ างกันที่  4 
ทางเลือก  เช่น  การเลือกแผงเซลล์ขนาดต่างกันคือ  
130 W และ 240W การเลือกเครื่องควบคุมการประจุ
ไฟฟ้าขนาดพิกัด 24V/20A,24V/40A,24V/60A และ 
48V/40A การเลือกขนาดของแบตเตอรี่ และการเลือก
อินเวอเตอร์  ซึ่งแต่ละทางเลือกมีต้นทุนในการติดตั้ง
ต่างกัน  และรายได้ของโครงการคือ  ค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จากผลการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน  ภายใต้เง่ือนไข  อายุ
โครงการ  25 ปี  อัตราดอกเบี้ย 5% และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ปีละ 3% พบว่าทางเลือกที่ 4 ของทั้งกรณี มีค่าติดลบ
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น้อยที่สุด  คือ  NPV เป็น-553,470 บาท IRR เป็น -
1.96% และ BCR เป็น 0.83  และ NPV เป็น -356,027 
บาท IRR เป็น-3.05% และ BCRเป็น 0.75 ตามล าดับ  
ผลสรุปที่ได้คือ  โครงการไม่คุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ทุกๆ 5 ปี โดย
ต้นทุนด้านแบตเตอรี่ เป็นร้อยละ 44 ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  แค่ถ้าหากต้นทุนและรายได้ของโครงการมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังแนวทางที่ได้ท าการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ  โครงการจะน่าลงทุนในแนวทางที่ 
3 คือ  มีการสนับสนุนในค่าอุปกรณ์ติดตั้ง 50%  แต่ค่า
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละ 10%  พบว่าทุกทางเลือก ของทั้งกรณี
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เต็มพื้นที่หลังคา และกรณี
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบพอดีความต้องการ มี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก  และอัตราผลตอบแทนของ
โครงการเป็นบวก  โดยมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย  ส่วน 
BCR ก็มีค่ามากกว่า 1 ของทางเลือกที่ 4 จะเป็น NPV 
เป็น 816,173 บาท IRR เป็น 13.36% และ BCR เป็น 
4.35 และ NPV เป็น 390,700 บาท IRR เป็น 12.16% 
และ BCR เป็น 3.86 ตามล าดับ 
 มานพ หงค าเรือง (2554) ได้ศึกษาการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาที่ก าลังการผลิต 1MW โดย
ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตก าลังไฟฟ้า (Power Output 
: kW) ที่เกิดขึ้นจริงของระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วง
น้ าหนักกับระบบติดตั้งแบบคงที่ พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้า
ของระบบติดตามดวงอาทิตย์มากกว่าระบบติดตั้งคงที่ 
20.58 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึก
ซิลิกอน และ 16.57 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอน การศึกษาความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของระบบทั้งสองแบบ ภาพรวมระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 
ระบบติดตั้งแบบคงที่ 300,934.11 kWh/yr โดยใช้
งบประมาณ 8.042 ล้านบาท เมื่อวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์แล้วพบว่า การติดตั้งระบบติดตามดวง
อาทิตย์มีระยะคืนทุน 2.44 ปี ซึ่งเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) เพื่อวิเคราะห์การผลิตพลงังานไฟฟ้า
ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ
ครัวเรือน ศึกษาความคุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้ง โดยการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและเสนอแนว
ทางการส่งเสริมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าลาด อ าเภอเรณูนคร ผู้วิจัยเสนอขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจาก ผลการด าเนินการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้พลังงานทดแทน
ให้กับชุมชน จัด ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ใน
ระหว่างวันที่ 13 - 14  มีนาคม  พ.ศ. 2557  จัดโดย 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อศึกษาความเป็นมาและความ
ต้องการใช้พลังงานทดแทนของชุมชน 

2. จัดเวทีระดมสมอง สร้างความเข้าใจโครงการ
ในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของชุมชนประกอบด้วย นายก 
อบต. สมาชิก อปท. ผู้น าชุมชน กลุ่มแกนน าพลังงาน
ชุมชนและเพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือนและก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย อย่างมีส่วนร่วม โดยทีมวิจัย นักศึกษา
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลังและทีมวิจัยของชุมชน 
  3. จัดอบรมการจัดการความรู้ (KM) ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน แก่กลุ่ม
แกนน าพลังงานชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้า การเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค รวมทั้งการซ่อมบ ารุงรักษา
ระบบได้ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
การอนุรักษ์พลังงาน ในการจัดกิจกรรม นักศึกษาเป็นผู้
ร่วมด าเนินการและเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
  การบูรณาการเรียนการสอน โดยการจัดการเรยีน
การสอนแบบ PBL ด าเนินการดังนี้ 
   แบ่งกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ระดับ ปวส.2 ที่เรียนในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงาน และ
รายวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ระดับ ปริญาตรี ปีท่ี 
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2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ านวน 40 คน 
ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ด าเนินการคือ 
   1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่น ามาวิเคราะห์ จัดท า
เอกสารประกอบการอบรม 
   2. ส ารวจโหลดในพ้ืนท่ีบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 
จ านวน 10 หลังคาเรือน เพื่อน ามาจัดท าข้อมูลพื้นฐาน
การใช้พลังงาน 
   3. การตรวจวัดการใช้พลังงาน บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่ 4 จ านวน 10 หลังคาเรือน  
   4. การวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
   5. น าผลวิเคราะหม์าจัดท ามาตรการ
ประหยดัพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
   6. ด าเนินการตดิตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ร่วมกับทีมวิจัยและ
ชุมชน 
   7. การตรวจสอบยืนยันผล 
   8. จัดท ารายงานผล 

4. ติดตั้งและทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เก็บรวมข้อมูล 
วิเคราะห์การผลิตพลังงานไฟฟ้าและวิเคราะห์การผลิต
พลังงานไฟฟ้าและความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยผู้วิจัย 
นักศึกษาก าลังร่วมกับชุมชน  

5.จัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบระบบผลิต
พลังงานไฟฟ้าและผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม เพื่อน าเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ลาด อ าเภอเรณูนคร เพื่อให้เกิดการต่อยอดการน า
พลังงานทดแทนไปใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาไปสู่
เป้าหมายของการเป็นชุมชนพลังงานทดแทนต้นแบบแก่
ชุมชนอื่นๆ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน พบว่า ค่า
ความส่องสว่างมีคา่ระหวา่ง 9,800 - 88,650 lux ด้าน   
In put ของ Grid Tie Inverter จากsolar cell แรงดัน 
มีค่าตั้งแต่ 57 – 83 โวลต์ กระแส มีค่าตั้งแต่ 5.2 – 8.6 

โวลต์  ก าลังไฟฟ้าผลิตได้ 4,681 วัตต์ต่อวันและพลังงาน
ไฟฟ้าผลติได้  4.6 หน่วยต่อวัน 

ผลการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยทดลองติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเวลา 3 
เดือน พบว่า ก่อนติดตั้งระบบ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าลาด ใช้พลังงานเฉลี่ย 1,672 หน่วยต่อเดือน เสียค่า
ไฟฟ้า เฉลี่ย 8,083.82 บาท หลังจากติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานเฉลี่ย 1,252 
หน่วยต่อเดือน เสียค่าไฟฟ้า เฉลี่ย 5,917.333 บาท และ
สามารถลดหน่วยการใช้พลังงานได้เฉลี่ย 140 หน่วยต่อ
เดือน ลดค่าไฟฟ้าได้ เฉลี่ย 722.162 บาทต่อเดือน 

การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อลดค่าไฟฟ้าในระดับครัวเรือนมาใช้งาน นอกจากจะ
ค านึงถึงสมรรถนะของระบบแล้ว จ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้วย เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกพลังงานทดแทนมาช่วยในการลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในระยะยาว ข้ึนอยู่กับค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนพลังงานท่ีผลิตได้ ผลการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อ
การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับครัวเรือน ดังการวิเคราะห์ของ ชะกาแก้ว สุดสีชัง 
(2550) น าเสนอดังนี้  
 1. เงินลงทุนเบ้ืองต้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน พิจารณาจากค่า
อุปกรณ์และค่าแรงในการติดตั้งระบบดังตารางท่ี 1 
 
 ตารางที ่1 เงินลงทุนเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก 

  พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรอืน 
 

รายการ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

1. แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 280 วัตต ์4 แผง 48,000 
2. กริดไทร์อินเวอร์เตอร์ ขนาด 1,000 วัตต ์ 12,500 
3. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 2,500 
4. ค่าติดต้ัง 2,000 

รวมเงินลงทุนเริ่มต้น 65,000 
 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายยอ่ยช้ันดี 
(Minimum Rate, MRR) ก าหนด 7.00 % ต่อปี ของ
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, มีผล
บังคับวันที่ 20 เมษายน 2554 
 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เริ่มต้นที่ 65,000 
บาทต่อก าลังผลิต 1,000 วัตต์ และจะเพิ่มขึ้น 10 % ต่อ
การเพิ่มก าลังการผลิตทุก 1,000 วัตต์(ไม่เกิน 3,000 
วัตต์ เป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ติดตั้งได้ไม่เกิน 3,000 วัตต์ต่อหลังคาเรือน) 
 4. ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ 
ก าหนดให้เป็น 5% ของเงินลงทุนเริ่มต้น 
 5. มูลค่าซากของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งาน 
ก าหนดเป็น 10 % ของเงินลงทุนเริ่มต้น 
 6. อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ ชนิดสาร
ซิลิคอนผลึกรวม (Poly Crystalline Silicon)   20 ปี 
ตารางที่ 4.5 เงินลงทุนเบื้องต้นของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน 
 
ค่าดัชนีทางเศรษฐศาสตร์  

1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเทียบเทา่รายปี (Annual 
Cost) 

จากสมการ ค่าใช้จ่ายเทียบเท่ารายปีของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยร์ะดบัครัวเรือน ค านวณ
จาก 
AC = (P1 + P2 + P3+ P4) (CRF) + OM − S (SSF) 
 

โดยที่ (P1 + P2 + P3+ P4) = 65,000 บาท 

 

CRF = [i(1 + i) n ]  = 0.07 (1+0.07) 20  = 0.0943 
         [(1+ I) n −1]       (1+0.07)20 -1 

 

 OM = ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบ ก าหนดให้
เป็น 5% ของเงินลงทุนเริ่มต้น จะเท่ากับ 3,250 ปี 
 S    = มูลค่าซากของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งาน 
ก าหนดเป็น 10 % ของเงินลงทุนเริ่มต้น จะเท่ากับ 
6,500 ปี 
 

 SFF =       i        .  =        0.07         .      
          [(1+ i) n −1]      [(1+ 0.07) 20−1]  
        = 0.0243        
 
  AC =  (65,000 x 0.0943) + 3,250 –(65,000 x 0.0243 ) 
       =  7,800 บาท 
 

2. การวิเคราะห์มลูค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value, NPV) 
 จากสมการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ค านวณ
จาก 
   NPV = (P1 + P2 + P3 + P4 ) + (OM) (USPWF)− S (SPPWF) 
 
โดยที ่  
  USPWF = [(1+ i)n −1] =    [(1+ 0.07)20 −1] 
      [i(1+ i)n ]       [0.07(1+ 0.07)20 ]  
              = 10.5943 

     
 SPPWF =     1      
  [(1+ 0.07)20 
  =  0.2584  
  
  NPV     = 65,000 + (3,250) (10.5943) – (65,000 x 0.2584) 
           =  82,641.475 บาท 
 

3.การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Simple 
Payback Period, SPP)ระบบผลติไฟฟ้าได5้หน่วยต่อวัน 
รายการค านวณระยะเวลาคืนทุน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 แสดงรายการค านวณระยะเวลาคืนทุน 
 

รายการ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย ์

พลังงานที่ผลิตได้ ต่อปี 
 (365 วันต่อปี) 

5 kWh x 365 
 = 1,825 kWh 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (ค่าไฟฟา้ 
รวมค่า Ftและค่าไฟฟ้ามาตรฐาน 
4.69 บาท/kWh) 

1,825 kWh x 4.69   
 = 8,559.25 บาท 

หักค่า ด าเนินการของระบบ  5% 
ของเงินลงทุนเริ่มต้น 

65,000 x 5 /100  
= 3,250 ปี 

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริงในแต่ละปี  8,559.25 - 3,250  
= 5,309.25 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน  (First Cost /Cost 
Saving) 

65,000/5,309.25  
= 12.2 ปี 
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 จากตาราง 2 การค านวณระยะเวลาคืนทุน  
พบว่า พลังงานที่ผลิตได้ ต่อปี มีค่าเท่ากับ 1,825 kWh 
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี มีค่าเท่ากับ 8,559.25 บาท 
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้จริ ง ในแต่ละปี  มีค่ า เท่ากับ 
5,309.25 บาท และระยะเวลาคืนทุน  12.2 ปี 

 

4.การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการคืนทุน  
(Internal Rate of Return, IRR)  

จากสมการ โดยโครงการที่มีค่าผลตอบแทนใน
การลงทุนสูงกว่า MARR (Minimum Attractive Rate 
of return) เป็นโครงการ ท่ีมคีวามสนใจต่อการลงทุน  

จากสมการ    
                       N 

NPV  =Σ   NCFn -TIC  =  0 
            n=1     (1+ i)n 
  NCFn  = กระแสเงินสดของปีท่ี n การวิเคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนในการลงทุน หมายถงึ กระแสเงินสดที่ไดร้ับ
สุทธิในแต่ละปี ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้กับมูลคา่
ซากท่ีแปลงมาเป็นรายป ี
    S (SFF)  = 6,500 x 0.07  = 445 บาท 
  ซึ่งจะมีค่า = (5,309.25 + 445) = 5,754.25 บาทต่อป ี
      TIC= เงินลงทุนเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ65,000 บาท
  
           NPV    =                +              ….+   
   
                        - 65,000 = 0 
           IRR      =  38.72 %  

MARR หมายถึง อัตราดอกเบีย้เงินฝาก มีค่า
เท่ากับ 0.5 % ต่อปี (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร. 27 มีนาคม,2558) ซึ่งเห็นว่าอัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุนติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน มีค่าสูงกว่า  MARR 
แสดงว่าโครงการนี้น่าลงทุน 
 
 
 
 

ออิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน กรณีศึกษา : 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังต่ า
กว่าประสิทธิภาพของเครื่อง ทั้งนี้ เนื่องมาจาก พลังงาน
แสงอาทิตย์ของแต่ละวันมีค่าความส่องสว่างไม่คงที่ 
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ฤดูกาล และประสิทธิภาพทาง
เทคนิคของเครื่องกริดไทร์อินเวอร์เตอร์ เนื่องจากเครื่องที่
ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ราคาไม่สูงมากนัก ระดับครัวเรือนสามารถซื้อได้ จึงส่งผล
ท าให้การผลิตพลังงานอาจไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ในเชิงของ
การกระตุ้นชุมชนให้เกิดความเข้าใจในแง่ของการใช้
พลังงานทดแทนสมารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง
ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเป็น
แนวทางที่ดีในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับสุวิชา พุทธารัตน์ 
(2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับบ้านพักอาศัยกล่าวว่า 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถใช้ใน
งานได้จริง และควรติดตั้งแผงให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด บริเวณติดตั้งต้องไม่มีร่มเงา การ
เดินสายควรมีระยะที่สั้นที่สุด การค านวณต้องมีการเผื่อ
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 30 -40 % เพื่อการใช้
งานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผลการศึกษาวิจัยนี้ยัง
เป็นข้อมูลสนเทศในการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน 
หากเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ติดตั้งได้ได้มาตรฐาน
เพื่ อ ให้การผลิตพลั งงานไ ด้ เ ต็มประสิทธิภาพ ซึ่ ง 
สอดคล้องกับ พิชยาดา จิ รวรรษวงศ์  (2555)ที่ ได้
ท าการศึกษาต้นทุน ในการ ใ ช้ ไฟฟ้ าจากพลั งงาน
แสงอาทิตย์ในบ้านที่อยู่อาศัย กล่าวว่า ขนาดครัวเรือน 
โครงการจะน่าลงทุน คือ มีการสนับสนุนในค่าอุปกรณ์ใน
การติดตั้ง 50% และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 10% มี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนของ
โครงการเป็นบวกโดยมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ย         
 
 

5,754.25 
   (1+i) 

5,754.25 
   (1+i)2 

5,754.25 
   (1+i)20 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
เพื่อมุ่งน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมลูในการตัดสินใจและ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้พลังงานในชุมชน 

2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่แตกตา่งกันเพ่ือระบุอุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับการใช้งานในเขตพื้นที่ต่างๆ 

3.ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยต่างๆที่ส่งผล
การน าพลังงานทดแทนไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.ควรมีการศึกษาในช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง          
1-2 ปี เพ่ือท าสมการพยากรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
ในช่วงฤดูที่แตกต่างกัน 
 5.การติดตั้งระบบผลติพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเข้าระบบ ควรศึกษา กฎ 
ข้อบังคับหรือระเบยีบของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคประกอบ 
การติดตั้ง  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน กรณีศกึษา : องค์การ 
บริหารส่วนต าบล ท่าลาด อ าเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2557 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ลาด ชุมชนบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ที่สนับสนุน การ
ด าเนินการในครั้งนี้  ขอบพระคุณ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนทาง
วิชาการ ทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ต่อการวิจัย  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในครั้งน้ี เป็นอย่างสูง 
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ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบา้นท่ีอยู่ 
อาศัย.วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์. 

มานพ หงค าเรือง.2554.การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เขื่อนสิรินธร การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.รายงานการศึกษา
อิสระ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สุวิชา  พุทธารัตน์.2555. วิจัยและพัฒนาการผลิต 
กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 
บ้านพักอาศัย. : มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบรูณ์. 
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การเพิ่มจ านวนเชื้อรา Beauveria bassiana เพื่อใช้ในการก าจัดมอดข้าวสารระยะตัวเต็มวัย 
Mass spore production of Beauveria bassiana on substitute materials  

for rice weevil elimination 
 

นิภัชราพร สภาพพร 

 

บทคัดย่อ 
การเพิ่มจ านวนสปอร์เช้ือราบิวเวอร์เรียด้วยอาหารผสมจากวัสดุทดแทนทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กากมะพร้าว ร าข้าว 

กากถ่ัวเหลือง ขุยมะพร้าว และมันส าปะหลัง เพื่อใช้ในการก าจัดมอดข้าวสารโดยศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสูตร
อาหารผสมที่เหมาะสมกับการเพิ่มจ านวนสปอร์ Beauveria bassiasna พบว่าสูตรอาหารผสมของกากมะพร้าว 9 ส่วน 
และร าข้าว 1 ส่วน สามารถเพิ่มจ านวนสปอร์สูงที่สุดในวันท่ี 14 ของการถ่ายเช้ือ เท่ากับ 4.15 x 108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร 
โดยหลังจากวันที่ 14 ปริมาณสปอร์จะลดลงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากนั้นท าการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดมอด
ข้าวสารตัวเต็มวัยที่ระดับความเข้มข้นของเชื้อราผสมกับเมล็ดข้าวสารร้อยละ 5, 10 และ 15 เป็นระยะเวลา 20 วัน พบว่า
ร้อยละการตายของมอดข้าวสารสูงสุดที่ปริมาณเชื้อราบิวเวอร์เรียความเข้มข้นร้อยละ 15 มีค่าเท่ากับ 96.65 

 

ABSTRACT 
Mass spore production of Beauveria bassiana for weevil’s elimination was carried out by 

culturing the pure culture of fungal mycelium on YM agar media at 25 0C. Then they were inoculated 
on the mixture medium of various different ratios of substitute materials such as soybean meal, 
coconut meal, coir-dust, cassava ,and bran. The highest spore concentration was observed on the 
mixture medium supplemented with coconut meal and bran at the ratio of 9:1, which gave rise up to 
4.15 x 108 conidia/ml or 2.07 x 109 spore per gram substrate when cultured at 25 0C for 14 days. 
Therefore, the spores were mixed with rice at various concentration of 5, 10, 15 %(w/w), and directly 
added on rice weevil (Sitophilus oryzae) at adult stage. The efficiency of mortality rate was found at 
96.65 % of 15 %(w/w) concentration at 30 0C for 20 days. 

 
ค าส าคัญ : เชื้อราบิวเวอร์เรีย  การก าจัดมอดข้าวสาร วัสดุทดแทนทางเลือก 
Key Words : Beauveria bassiana, rice weevil elimination, substitute materials 
อาจารย์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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บทน า 
มอดข้าวสาร Sitophilus oryzae (Linnaeus) 

สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผลิตผลเกษตรชนิด
ต่างๆ เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว 
ฯลฯ  รวมทั้งผักและผลไม้สด เมื่อท าการเก็บเกี่ยวและ
เก็บรักษา ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กสามารถขยายพันธุ์
และเจริญเติบโตในระยะเวลาอันสั้น ส่วนผักและผลไม้สด
ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเป็นตัวเร่งให้เกิดความ
เสียหายรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกีดกัน
ทางการค้าเป็นตัวก าหนดคุณภาพของผลิตผลเกษตรที่จะ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีการตั้งเง่ือนไขของสินค้า
ต้องปราศจากสารก าจัดศัตรูพืช ท าให้งานทางด้านการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวมี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น  

ศูนย์บริหารศัตรูพืช มีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
คือ การจัดการศัตรูพืชให้อยู่ ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย มีการแนะน าให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณเช้ือ
ราบนธัญพืชหลายชนิด เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย 
และราคาไม่แพง เช่น ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี 
Clinic Technology Call Center (2553) ได้แนะน า
การผลิตเช้ือราบิวเวอร์เรีย โดยการใช้ธัญพืช คือ ร าข้าว 
ข้าวเหนียวสุก ข้าวเจ้าสุก ข้าวสาลี เมล็ดข้าวโพดหัก 
แ ล ะ  เ ม ล็ ด ข้ า วฟ่ า ง  ส า นั ก ง า น เ ก ษต ร จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา (2553) กล่าวว่าเช้ือรา B. bassiana 
สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนเมล็ดธัญพืชทุกชนิด แต่เมล็ด
ธัญพืชที่เหมาะสมที่สุด คือ เมล็ดข้าวโพด เพราะมีขนาด
ใหญ่ ท าให้มีช่องว่างมาก เป็นต้น  

งานวิจัยนี้ได้เลือกวัสดุทดแทนที่เป็นของเหลือทิ้ง 
แต่ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มจ านวนเช้ือรา
ได้ มาผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกันตามวิธีของนิภัชรา
พร สภาพพรและภาวิณี มาน้อย (2556) ท าการศึกษา
การเพิ่มจ านวนสปอร์ของเช้ือราเขียว (Metarhizium 
anisopliae) เพื่อการก าจัดแมลงวัน และนิภัชราพร 
สภาพพร และ เพ็ญนภา แกว่นธัญกิจ (2556) ศึกษาการ
เพิ่มร้อยละการงอกของกล้าอ้อยที่ถูกน้ าท่วมเป็น
ระยะ เวลา  10 วัน  โดยใ ช้ เ ช้ือรา ไตร โค เดอร์ มา 

(Trichoderma harzianum) ที่ท าการขยายหัวเช้ือรา
บนวัสดุทดแทน ดังนั้นงานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนและลดต้นทุนการผลิตเช้ือ
รา จึงศึกษาสูตรอาหารผสมที่สามารถเพิ่มปริมาณสปอร์
เช้ือราบิวเวอร์เรียได้สูงท่ีสุด และทดสอบประสิทธิภาพ
ของการใช้เช้ือราขาวในการก าจัดมอดข้าวสาร เพื่อเป็น
ทางเลือกโดยเป็นการควบคุมทางชีวภาพ ท าให้ไม่ต้องใช้
สารเคมีในการก าจัดแมลง ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วย
ลดปัญหาการรบกวนของมอดข้าวสารได้อีกทางหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาสูตรอาหารผสมจากวัสดุทดแทนที่
เหมาะสมในการเพิ่มจ านวนสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรีย
และศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดมอดข้าวสารของเชื้อรา
บิวเวอร์เรียที่เพิ่มจ านวนได้ 
 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมอาหาร Yeast Mold medium 
(YM) ประกอบด้วย (g/l) Yeast extract 3, Malt 
extract 3, Peptone 5,  Dextrose 10, Agar 20,            
ช่ังสารในปริมาณที่ต้องการผสมกับน้ ากลั่นใส่ลงในขวด
รูปชมพู่ น าไปนึ่งฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที   

2. ขยายเช้ือราบนอาหารเลี้ยงเช้ือสังเคราะห์                  
น าหัวเช้ือราขาว  (B. bassiana) จากศูนย์บริหาร
ศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก มาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Yeast Mold medium (YM) บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 14 วัน ตัดส่วนปลายของเส้นใยถ่าย
ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Yeast Mold medium (YM) อีก
ครั้ง เพื่อท าให้เช้ือบริสุทธิ์ น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 14  วัน  จากน้ันตัดส่วนปลายเส้นใย
เชื้อราขาวลงบนวัสดุทดแทนที่ผสมเตรียมไว้ท้ัง 5 สูตร 

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารผสมจาก
วัสดุทดแทนต่อการเพิ่มปริมาณสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์
เรีย ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารผสมจาก
วัสดุทดแทนที่น ามาใช้ในการเพิ่มจ านวนสปอร์เช้ือราบิว
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เวอร์เรีย ซึ่งใช้วัสดุทดแทนทั้งหมด  5 ชนิด  ได้แก่ กาก
ถั่วเหลือง ร าข้าว ขุยมะพร้าว กากมะพร้าว และมัน
ส าปะหลัง ผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน (นิภัชราพร  
สภาพพร และภาวิณี  มาน้อย; นิภัชราพร สภาพพร และ 
เพ็ญนภา แกว่นธัญกิจ, 2556) แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงอัตราส่วนวัสดุทดแทนผสมที่ใช้ใน
การเพิ่มปริมาณสปอร์เชื้อราบิวเวอร์เรีย 
สูตรที ่ ส่วนผสม อัตราส่วน 

1 กากมะพร้าว + ร าข้าว 9:1 
2 มันส าปะหลัง + ขุยมะพร้าว 9:1 
3 กากถัว่เหลือง+ ขุยมะพร้าว 9:1 

4 กากถัว่เหลือง+ ขุยมะพร้าว+ร าข้าว 8:1:1 

5 มันส าปะหลัง +ขุยมะพร้าว+ ร าข้าว 8:1:1 

 
ผสมวัสดุแต่ละสูตรให้เข้ากันและบรรจุลงในขวด

แก้วแบนปริมาตร 50 กรัมต่อขวด ปิดปากขวดด้วยจุก
ส าลี ปิดทับด้วยกระดาษและรัดหนังยางอีกช้ัน จ านวน
สูตรละ 3 ซ้ า น าไปนึ่งฆ่าเ ช้ือที่อุณหภูมิ  121 องศา
เซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 
นาที  ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นตัดเส้นใยเช้ือราบิวเวอร์เรียที่
เลี้ยงจากขั้นตอนที่ 2  ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร ถ่ายเช้ือ
ลงบนวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร ปิดปากขวดด้วยจุกส าลี  
บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
โดยที่ไม่ต้องเขย่าเช้ือ จากนั้นท าการนับจ านวนสปอร์ใน
แต่ละสูตรโดยใช้  Haemacytometer ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์  

4. การติดตามการเพิ่มจ านวนสปอร์ของเช้ือราบิว
เวอร์เรีย ท าการเลี้ยงเช้ือราขาวลงบนวัสดุทดแทนทั้ง 5 
สูตรอีกครั้ง (ท าเหมือนขั้นตอนที่ 3 โดยเปลี่ยนจากการ
ใส่ขวดแก้วแบนมาเป็นใส่ถุงพลาสติกทนร้อนและเพิ่ม
ปริมาณวัสดุผสมจาก 50 กรัม เป็น 250 กรัม) จ านวน  3 
ซ้ า โดยท าการนับจ านวนสปอร์ทุกวัน เริ่มนับจ านวน
สปอร์ตั้งแต่วันที่ 7 ของการบ่มเช้ือเขย่าเช้ือทุกวัน และ
ท าการนับจ านวนสปอร์ทุกวัน จนกว่าจ านวนสปอร์จะ

ลดลงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วัน  โดยใช้สูตรการ
ค านวณ ดังน้ี  

ความเข้มข้นของเชื้อรา = ค่าเฉลี่ยของสปอร์ที่นับได้ 
x ค่าคงที่ ( 2.5 x 105 ) x ความเข้มข้นของหลอดที่นับ ( 
10x ) ( โคนิเดียต่อมิลลิลิตร )  

5. การเตรียมข้าวสารและเช้ือราบิวเวอร์เรีย น า
ข้าวสารใส่ในถุงร้อนแล้วมัดปากถุงด้วยหนังยางให้สนิท 
แล้วน าเข้าเตาอบไมโครเวฟ ปรับปุ่มไมโครเวฟไปยังช่อง
ละลายน้ าแข็ง (defroze) เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวสารสุก
หรือไหม้ ต้ังเวลาให้ไมโครเวฟท างานเป็นเวลา 7 นาที 
เพื่อท าลายระยะไข่และระยะตัวหนอนที่ติดอยู่ภายใน
เมล็ดข้าว (ข้าวเบญจรงค์, 2544) จากนั้นเปิดปากถุงที่รัด
ด้วยยางออก เพื่อให้ไอน้ าที่เกาะภายในถุงได้ระเหย
ออกไปเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ท าการช่ังข้าวสารใส่ขวดแบน
ขวดละ 85, 90, 95, 100 กรัม ตามล าดับ ท้ังหมด 3 ซ้ า 

น าเช้ือราขาวสูตรที่ 1 ประกอบด้วยกากมะพร้าว
ผสมร าข้าวอัตราส่วน 9 : 1 เพิ่มจ านวนสปอร์เป็น
ระยะเวลา 14 วัน ท าการช่ังในปริมาณ 5, 10, 15 กรัม 
โดยช่ังอย่างละ 3 ซ้ า น าใส่ลงในขวดแก้วแบนที่เติม
ข้าวสาร จะได้ความเข้มข้นของเช้ือราบิวเวอร์เรียเท่ากับ 
5%, 10%, และ 15% (w/w) และขวดควบคุมที่ไม่มีการ
เติมเช้ือราลงไป ปิดปากขวดแก้วแบนด้วยฝาอะลูมิเนียม 
จากนั้นเขย่าส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันด้วยมือเป็นเวลา 4 
– 5 นาที จนส่วนผสมแต่ละสูตรเกิดการกระจายตัว 

6. การศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดมอด
ข้าวสารของเช้ือราบิวเวอร์เรีย น ามอดข้าวสารตัวเต็มวัย
ที่ได้จากการเก็บรวมรวบจากข้าวสารที่เก็บไว้ในยุ้งข้าว 
มาปล่อยลงไปในขวดแก้วแบนที่มีข้าวสารผสมกับเช้ือรา
บิวเวอร์เรียที่ได้เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 5 โดยปล่อยมอด
ข้าวสารตัวเต็มวัยลงไปในขวดแก้วแบนขวดละ 40 ตัว 
(Riasat et al., 2011) ปิดฝาขวดแก้วแบนเพื่อป้องกัน
มอดข้าวสารออก ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สังเกต
อาการหรือการตายของมอดข้าวสารทุกวัน เป็นเวลา 20 
วัน จากนั้นน ามอดข้าวสารออกมานับจ านวนตัวที่ตาย 
โดยการเทวัสดุทั้งหมดลงในถาดเพื่อแยกมอดที่ตายแล้ว
ออกจากมอดที่ยังมีชีวิตอยู่ น าผลที่ได้มาค านวณร้อยละ
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การตาย น ามอดข้าวสารและเมล็ดข้าวมาส่องดูลักษณะ
การงอกของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 
 การค านวณร้อยละการตายที่แท้จริง 

=  จ านวนมอดข้าวสารที่ตาย    x 100    
           จ านวนมอดข้าวสารทั้งหมด 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการเลี้ยงเช้ือราบิวเวอร์เรีย บนอาหาร

สังเคราะห์ Yeast Malt medium (YM) ในระยะเวลา 
14 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะมีการเจริญของ
เส้นใยได้ดี โคโลนีเป็นวงกลม  มีเส้นใยเป็นสีขาวแผ่
กระจายเต็มอาหารเลี้ยงเช้ือ ซึ่งแตกต่างจากเช้ือราชนิด
อื่น เช่น Metarhizium anisopliae เจริญได้ดีบน 
Czapek Dox Agar (CDA)  และ Trichoderma 
harzianum เจริญได้ดีบน PDA (Potato dextrose 
Agar) ท าการตัดเส้นใยบิวเวอร์เรียบริสุทธิ์ลงในอาหาร
ผสมทั้ง 5 สูตร ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุ
ทดแทนท่ีน ามาใช้ในการเพิ่มจ านวนสปอร์เช้ือราบิวเวอร์
เรีย บ่มเช้ือเป็นเวลา 1 เดือน ที่อุณหภมิ 25 °C โดยไม่
เขย่าเช้ือ แสดงดังภาพท่ี 1 
 จากภาพที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของสูตร
อาหารผสมจากวัสดุทดแทนที่น ามาใช้ในการเพิ่มจ านวน
สปอร์เช้ือราบิวเวอร์เรียทั้งหมด  5 สูตร พบว่าสูตรที่ 1 
ซึ่งมีส่วนผสมของ กากมะพร้าวผสมร าข้าว ปริมาณสปอร์
สูงที่สุดเท่ากับ 2.80 x 108  โคนีเดียต่อมิลลิลิตร 
สอดคล้องกับการเพิ่มจ านวนสปอร์ของเช้ือราไตรโคเดอร์
มา (Trichoderma harzianum) ซึ่งเป็นเช้ือราที่เป็น
ประโยชน์ในการป้องกันราที่ก่อโรคในพืช พบว่าสูตรอาหาร
ที่ดีที่สุด คือ กากมะพร้าวผสมร า (อัตราส่วน 9:1) ให้
ปริมาณสปอร์สงูสุดที่ 8.53 x 108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร หรือ 
4.26 x 109 กรัมต่อวัสดุเลี้ยงเช้ือ ส่วน Metarhizium 
anisopliae ที่เป็นประโยชน์ในการก าจัดแมลงที่ก่อโรคใน
พืชเช่นเดียวกับเช้ือราบิวเวอร์เรีย พบว่ากากถั่วเหลือง
ผสมขุยมะพร้าวและร าข้าว อัตราส่วน 7:2:1 ให้ปริมาณ
สปอร์เท่ากับ 6.95 x 108 โคนีเดียต่อมิลลิลิตร หรือ 3.47 x 
109 สปอร์ต่อกรัมวัสดุเลี้ยงเช้ือ ดังนั้นการที่เช้ือราจะขึ้นบน

วัสดุทดแทนใดได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับตัวเช้ือและการเลือกอาหาร
เลี้ยงเช้ือที่เหมาะสมสามารถลดต้นทุนการผลิตหัวเช้ือได้ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงปริมาณสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรีย 
(conidia/ml) บนอาหารผสมจากวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร 
 
 กากมะพร้าวเป็นวัสดุขนาดเล็กและมีการ
กระจายตัวที่ดี ท าให้เกิดช่องว่างในสูตรอาหาร ส่งผลให้
เช้ือราขาวมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสปอร์ได้ดีกว่าสูตร
อาหารสูตรอื่นรองลงมาได้แก่อาหารสูตรที่ 4 มีส่วนผสม
ของกากถั่วเหลืองผสมขุยมะพร้าและร าข้าวให้ปริมาณ
สปอร์เท่ากับ 2.61 x 108 โคนีเดียต่อมิลลิลิตร และ สูตร
ที่ 5 มีส่วนผสมของมันส าปะหลังผสมขุยมะพร้าวและร า
ข้าวซึ่งให้ปริมาณสปอร์เท่ากับ 2.45 x 108  โคนีเดียต่อ
มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสูตรอาหารที่ 1 , 4 
และ 5 มีส่วนผสมของวัสดุทดแทนท่ีเหมือนกันคือ ร าข้าว 
แสดงว่าร าข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่ม
จ านวนสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรียได้ ซึ่งนอกจากการ
ประยุกต์ใช้ร าข้าวในการสกัดน้ ามันจากร าข้าวแล้วยัง
สามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือ
เพื่อเพ่ิมจ านวนเช้ือราบิวเวอร์เรียได้        

การเปรียบเทียบสูตรอาหารแสดงดังภาพที่ 2 
ท าการตัดเส้นใยเช้ือราบิวเวอร์เรียบน YM agar ขนาด 1 
x 1 เซนติเมตร ลงบนส่วนผสมวัสดุทดแทนทั้งหมด  5 
สูตร บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 19 วัน 
เขย่าเช้ือทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายเช้ือลงไป ท าการนับ
ปริมาณสปอร์ทุกวัน ตั้งแต่วันที่  7 ของการถ่ายเช้ือ 
จนกว่าเชื้อจะลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน 
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การเปรียบเทียบสูตรอาหารและจ านวนวันที่
สามารถเพิ่มจ านวนสปอร์ของเช้ือราบิวเวอร์เรียได้มากที่สุด 
พบว่าสูตรอาหารสูตรที่ 1  กากมะพร้าวผสมร าข้าว มี
อัตราส่วนของกากมะพร้าว 9 ส่วน ผสมกับร าข้าว 1 ส่วน 
ให้ปริมาณสปอร์สูงที่สุดเท่ากับ  4.15 x 108  โคนีเดียต่อ
มิลลิลิตรจากนั้นปริมาณสปอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 19  เท่ากับ 3.75 x 108, 3.11 x 
108, 2.87 x 108,  2.47 x 108 และ 2.26 x 108 โคนีเดียต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ หรือเมื่อเปรียบเทียบสูตรอาหารใน
หน่วยของกรัมต่อวัสดุเลี้ยงเช้ือพบว่าปริมาณสปอร์สูงที่สุด
เท่ากับ 2.7 x 109  กรัมต่อวัสดุเลี้ยงเช้ือ ปวีณา บูชาเทียน 
และคณะ (2552) ได้ท าการการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเช้ือราบิวเวอร์เรียเพื่อการผลิตเช้ือราให้ได้
ปริมาณมากภายในระยะเวลาสั้น และการเก็บรักษาเช้ือรา
ให้มีชีวิตและคงสภาพความรุนแรง โดยทดลองเพาะเลี้ยงบน
วัสดุอาหาร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเสาไห้ 
และปลายข้าวกล้อง ในระยะเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน 
พบว่า การเพิ่มจ านวนสปอร์เช้ือราด้วยปลายข้าวกล้องให้
ปริมาณสปอร์ของเช้ือรามากที่สุด รองลงมาคือ ข้าวเสาไห้ 
ข้าวฟ่าง และข้าวโพด ตามล าดับ จ านวนสปอร์บนวัสดุ
อาหารแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
หลังบ่มเช้ือนาน 7, 14, 21 และ 28 วัน เช้ือราสร้างสปอร์
บนปลายข้าวกล้องมากที่สุดเท่ากับ 2.14 x 109, 3.06 x 
109, 3.86 x 109 และ 4.13 x 109 สปอร์ / มิลลิลิตร 

การบ่มเช้ือราบิวเวอร์เรียทิ้งไว้นานกว่า 14 วัน 
จ านวนสปอร์ของเช้ือราจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึง
ควรเก็บเกี่ยวปริมาณสปอร์ในวันที่เหมาะสมจึงท าให้การ
น าสปอร์ไปใช้ในการก าจัดแมลงมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงการติดตามปริมาณสปอร์ของ
เช้ือรา ก) (conidia/ml) ข)ในแต่ละสูตรอาหารผสมต่อ
จ านวนวันที่บ่มเช้ือ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 19 วันสัญลักษณ์แทน   สูตรที่ 1 กาก
มะพร้าวผสมร าข้าว อัตราส่วน 9 : 1   สูตรที่ 2 
มันส าปะหลังผสมขุยมะพร้าว อัตราส่วน 9 : 1    
            สูตรที่ 3 กากถ่ัวเหลืองผสมขุยมะพร้าว 
อัตราส่วน 9 : 1            สูตรที่ 4 กากถั่วเหลืองผสมขุย
มะพร้าวผสมร าข้าว อัตราส่วน 8 : 1 : 1          สูตรที่ 5 
มันส าปะหลังผสมขุยมะพร้าวผสมร าข้าวอัตราส่วน   8 : 
1 : 1                  

จากการเพิ่มปริมาณสปอร์เช้ือราบิเวอร์เรียด้วย
วัสดุทดแทนต่ างๆ ใ ห้ปริมาณสปอร์มากกว่ าการ
เพาะเลี้ยงเช้ือราด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือส าเร็จ งานวิจัยของ  
ภัทรินทร์ ขัดเรือง ( ม.ป.ป )  น าเช้ือราบิวเวอร์เรียแต่ละ
ไอโซเลทมาเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณในอาหารแข็ง Malt 
Extract Agar (MEA) บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 14 วัน พบว่าให้ปริมาณสปอร์เท่ากับ 5.07 x 
106 โคนีเดียต่อมิลลิลิตร แสดงถึงประสิทธิภาพของวัสดุ
ทดแทนท่ีสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มจ านวนเชื้อราได้จริง 

การศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดมอด
ข้าวสารของเช้ือราบิวเวอร์เรีย น ามอดข้าวสารในระยะ
ตัวเต็มวัยปล่อยลงในขวดแก้วแบนที่มีข้าวสารและเช้ือรา
บิวเวอร์เรียความเข้มข้นร้อยละ 5 10 และ 15 (w/w) 
โดยท าการนับปริมาณสปอร์เริม่ต้นเท่ากับมีปรมิาณสปอร์
เท่ากับ 1.38 x 108 , 2.53 x 108  และ 3.75 x 108  โค
นิเดียต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ โดยขวดแก้วแบนหนึ่งขวด
จะใส่มอดข้าวสาร 40 ตัว ปิดฝาขวดให้สนิทเพื่อป้องกัน

(ก) 

(ข) 
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มอดข้าวสารออกจากภาชนะ เขย่าให้เข้ากัน บ่มที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน แสดงผล
ลักษณะของเมล็ดข้าวเมื่อเวลาผ่านไปดังภาพที่ 3 

ลักษณะมอดข้าวสารที่ตายด้วยเช้ือราบิวเวอร์เรีย   

ความเข้มข้นของเชื้อราบิวเวอร์เรียร้อยละ 5  โดยน้ าหนัก 

ล าตัวของตัวเต็มวัยมอดข้าวสารที่ตาย พบมีเส้นใยของ
สปอร์สีขาวปกคลุมล าตัวเล็กน้อย ส่วนมากจะพบที่
บริเวณใต้ท้อง มีฝุ่นผงสปอร์ปกคลุมที่ปีกเล็กน้อย ขามี
ลักษณะหงิกงอ ส่วนตัวท่ียังไม่ตาย ยังสามารถเคลื่อนไหว
ได้รวดเร็วเหมือนปกติ มีฝุ่นผงของสปอร์เกาะตามล าตัว
เล็กน้อย ไม่มีเส้นใยของสปอร์ปกคลุมล าตัว

 
ส่วนลักษณะ

มอดข้าวสารที่ตายด้วยเช้ือราบิวเวอร์เรียความเข้มข้น
ร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก ล าตัวของมอดข้าวสารที่ตายแล้ว
มีเส้นใยสปอร์สีขาวปกคลุมทั่วล าตัว ส่วนมากพบเส้นใย
สปอร์ที่บริเวณใต้ท้องมากกว่าส่วนหลัง มีฝุ่นผงของสปอร์
ปกคลุมที่ล าตัวเล็กน้อย ขามีลักษณะหงิกงอ ส่วนตัวที่ยัง
ไม่ตาย สามารถเคลื่อนไหวได้ปานกลาง มีอาการขาสั่น 

เดินเซ มีฝุ่นผงของสปอร์เกาะตามล าตัวเล็กน้อย ไม่มีเส้น
ใยของสปอร์ปกคลุมล าตัว  และลักษณะมอดข้าวสารที่
ตายด้วยเช้ือราบิวเวอร์เรียความเข้มข้นร้อยละ 15 โดย
น้ าหนัก ล าตัวของมอดข้าวสารมีเส้นใยของสปอร์สีขาว
ปนสีเขียวคล้ าปกคลุมไปทั่วล าตัวพบเส้นใยของสปอร์ที่
บริเวณใต้ท้องมากกว่าส่วนอื่น มีฝุ่นผงสปอร์ปกคลุมทั่ว
ล าตัว แขนขามีลักษณะหงิกงอ ส่วนตัวที่ยังไม่ตาย 

สามารถเคลื่อนไหวได้ช้าหรือเกือบไม่เคลื่อนไหวเลย มี
เส้นใยสปอร์ปกคลุมเล็กน้อย มีฝุ่นผงของสปอร์เกาะตาม
ล าตัว ส่วนชุดควบคุมนั้นมอดข้าวสารมีลักษณะปกติทุก
ประการ  

 

        (ก) 
 

     (ข) 
 

     (ค) 
 

     (ง) 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของมอดข้าวสารและเมล็ด
ข้าวสารเม่ือผ่านการใช้เช้ือราบิวเวอร์เรียก าจัดมอด
ข้าวสารเป็นเวลา 20 วัน (ก) 5%  (ข) 10%  (ค) 15%  
(ง) ชุดควบคุม 

 
การน าเช้ือราบิวเวอร์เรียไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันโดยน าไปผสมกับข้าวสารที่มีปัญหาการเข้า
ท าลายของมอดข้าวสารอยู่แล้วนั้น ควรเลือกใช้เช้ือราบิว
เวอร์เรียที่ความเข้มข้นของเช้ือราร้อยละ  10  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดมอดข้าวสารตัวเต็มวัยและมี
ค่าเฉลี่ยอัตราการตายของมอดข้าวสารตัวเต็มวัยเท่ากับ
ร้อยละ 61.65   เนื่องจากการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียที่ความ
เข้มข้นของเช้ือราร้อยละ 15 จะท าให้เมล็ดข้าวสาร
เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวขี้ม้าและไม่น่าน ามาบริโภค การน า
เช้ือราบิวเวอร์เรียมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภค เนื่องจากก่อนหุงข้าวนั้นจะมีการซาวข้าวแล้วเท
น้ าท้ิง เชื้อราหรือสปอร์จะหลุดไปกับน้ าที่เทท้ิง และความ
ร้อนในการหุงข้าวนั้นสามารถช่วยฆ่าสปอร์เช้ือราบิวเวอร์
เรียที่ปนเปื้อนมากับข้าวสารด้วย  
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จากตารางที่ 2 พบว่าการเติมเช้ือราบิวเวอร์เรีย
ความเข้มข้นร้อยละ 15 น้ าหนักต่อน้ าหนักปริมาณสปอร์
เฉลี่ยเริ่มต้น  3.75 x 108  โคนิเดียต่อมิลลิลิตร  มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดมอดข้าวสารตัวเต็มวัยได้สูง
ที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 96.65 

 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการตายของมอดข้าวสารตัวเต็ม
วัยท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน 

ความ
เข้มข้น 
เชื้อรา          

บิวเวอร์เรีย 

ค่าเฉลี่ย
จ านวนมอด
ข้าวสารที่
ตาย (ตัว) 

ค่าเฉลี่ย
จ านวนมอด

ข้าวสารที่ยังมี
ชีวิต (ตัว) 

ร้อยละ
การ
ตาย 

5% 18.66 21.33 46.65 
10% 24.66 15.33 61.65 
15% 38.66 1.33 96.65 

ชุดควบคุม 0 40 0 
 
รองลงมาได้แก่การผสมเช้ือราบิวเวอร์เรียความ

เข้มข้นร้อยละ 10 และ 5 (w/w) เท่ากับร้อยละ 61.65 
และ 46.65 ตามล าดับ การตายของมอดข้าวสารใน
งานวิจัยนี้สูงกว่างานวิจัยของ Riasat et al. (2011)   
ศึกษาผลของเช้ือราบิวเวอร์เรียที่ถูกผสมกับดินเบาต่อ
อัตราการตาย การก่อโรค และการสร้างสปอร์ บนมอด
ข้าวเปลือกในข้าวสาลี พบว่าหลังจาก 24 วัน การผสม
ดินเบา 400 ppm กับความเข้มข้นเช้ือราบิวเวอร์เรีย 
2.23x109 โคนิเดียต่อกิโลกรัม ให้อัตราการตายของตัว
เต็มวัยแมลงสูงสุดเท่ากับร้อยละ 79.81  

ส่วนการประยุกต์ใช้เช้ือราบิวเวอร์เรียเพื่อ
ก าจัดแมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ มีดังนี้  D. 
Immediato et al. (2015) ได้รายงานความสามารถใน
การก่อให้เกิดโรคของเช้ือราบิวเวอร์เรียต่อการก าจัดไร
แดง (Dermanyssus gallinae) ระยะตัวเต็มวัยและตัว
อ่อน โดยน ากระดาษจุ่มสารละลายสปอร์เช้ือราบิวเวอร์
เรียจ านวน 3 ความเข้มข้น ได้แก่ 105, 107 และ 109 โค
นิเดียต่อมิลลิลิตร พบการตายของไรแดงในทุกความ
เข้มข้นสูงสุดที่ความเข้มข้น 109 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร 

อัตราการตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 12 วัน 
ของการติดเช้ือราในระยะตัวเต็มวัย และ 14 วัน ระยะตัว
อ่อน เมื่อเทียบกับปัจจัยควบคุม โดยจะขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ไรแดงสัมผัสกับเช้ือและความเข้มข้นโคนิเดีย 
R. Khosravi et al. (2015) ท าการศึกษาความรุนแรง
ของเช้ือราบิวเวอร์เรีย 4 สายพันธุ์ในการก าจัดแมลงวัน
เจาะดอกกุหลาบ (Arge rosae) โดยวิธีการจุ่มตัวอ่อน 4 
ระยะ ลงในสารละลายสปอร์ความเข้มข้น 2x104, 2x105, 
2x106, 2x107 และ 2x108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร ที่มี 
Tween 80 (0.03%) พบว่าสายพันธุ์ IRAN 403C ท าให้
ตัวอ่อนแมลงวันตายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์
อื่นด้วยค่าเฉลี่ย 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 107 โค
นิเดียต่อมิลลิลิตร S.P. Wraight และ M.E. Ramos 
(2015) ได้ทดสอบรูปแบบการฉีดพ่นสารละลายสปอร์
เชื้อราบิวเวอร์เรียในช่วงเช้าและช่วงเย็น เพื่อต้านการก่อ
โรคของแมลงเต่าทองในหัวมันฝรั่ ง (Leptinotarsa 
decemlineata) โดยท าการเพิ่มจ านวนเช้ือราในอัตรา 
2.5 x 1013 โคนิเดีย ปริมาตร 468 – 480 ลิตรต่อเฮก
เตอร์ พบว่าการฉีดพ่นหลายซ้ าจะช่วยควบคุมระยะ
หนอน ซึ่งจะสามารถท าให้ลดจ านวนตัวเต็มวัยได้ เฉลี่ย 
80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฉีดพ่นแบบครั้งเดียวจะช่วยลด
จ านวนตัวอ่อนที่ก าลังลอกคราบเฉลี่ย 60 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นการตายจากการติดเช้ือราเกิดขึ้นในระหว่างช่วง
ก่อนการเป็นดักแด้ในดิน ท าให้เห็นประสิทธิภาพที่ช้า แต่
สามารถลดจ านวนแมลงเต่าทองในหัวมันฝรั่งในฟาร์ม
ขนาดใหญ่หรือไร่บริเวณกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
D.C. Lopez และ G.A. Sword (2015) พบว่า เช้ือราบิว
เวอร์เรียและ Purpureocillium lilacinum ช่วยกระตุ้น
การเจริญของต้นฝ้ายและมีผลต่อการลอกคราบของ
หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa zea) S. Kaur et 
al. (2014) น าเช้ือราบิวเวอร์เรียจ านวน 3 ความเข้มข้น 
ได้แก่ 1.49x105, 4.05x106, 2.02x108 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร มาก าจัดผีเสื้อข้าวสาร(Corcyra cephalonica) 
พบว่าความเข้มข้นของสปอร์เช้ือราสูงสุดให้ประสิทธิภาพ
ในการก าจัดสูงที่สุด โดยเกิดการตายของตัวอ่อนและเมื่อ
ถ่ายเชื้อราลงในข้าวฟางจะมีผลเสียต่อการปรากฎของตัว
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เต็มวัยและช่วงชีวิตของผีเสื้อข้าวสาร จากงานวิจัยข้างต้น
ท าให้เห็นถึงความสามารถของเช้ือราบิวเวอร์เรียที่มี
ความสามารถในการก่อโรคในแมลงได้หลากหลายชนิด 
ซึ่งงานวิจัยนี้ส่งเสริมการน าวัสดุทดแทนมาใช้เพิ่มปริมาณ
เช้ือราบิวเวอร์เรียเพื่อก าจัดแมลง ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้แกว่ัสดุทดแทนอีกด้วย 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเพิ่มปริมาณสปอร์ของเช้ือราบิว
เวอร์เรียโดยใช้สูตรอาหารผสมวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ไม่เขย่าเช้ือ บ่มที่อุณหภูมิ 25  
องศาเซลเซียส พบว่าเช้ือราบิวเวอร์เรียสามารถเพิ่ม
จ านวนสปอร์ได้ดีที่สุดในสูตรอาหารผสมสูตรที่ 1 กาก
มะพร้าวผสมร าข้าว อัตราส่วน 9 : 1 ให้ปริมาณสปอร์ 
2.80 x 108  โคนิเดียต่อมิลลิลิตร  จากนั้นท าการติดตาม
การเพิ่มจ านวนสปอร์ในอาหารผสมแต่ละสูตร พบว่า
อาหารสูตรที่ 1 กากมะพร้าวผสมร าข้าว ในวันที่ 14 
สามารถเพิ่มปริมาณสปอร์ของเช้ือราขาวได้มากที่สุดที่ 
4.15 x 108 โคนีเดียต่อมิลลิลิตร หรือ 2.07 x 109 กรัม
ต่อวัสดุเลี้ยงเช้ือ เมื่อน ามาท าการศึกษาประสิทธิภาพของ
เช้ือราบิวเวอร์เรียในการก าจัดมอดข้าวสารตัวเต็มวัย 
พบว่าเช้ือราบิวเวอร์เรียความเข้มข้นร้อยละ 15 มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดมอดข้าวสารได้สงูที่สุด ค่าเฉลี่ย
การตายร้อยละ 96.65 รองลงมาคือเช้ือราบิวเวอร์เรีย
ความเข้มข้นร้อยละ 10 มีค่าเฉลี่ยการตายร้อยละ 61.65 
และเช้ือราบิวเวอร์เรียความเข้มข้นร้อยละ 5 มี
ประสิทธิภาพในการก าจัดมอดข้าวสารได้น้อยที่สุด
เท่ากับร้อยละ 46.65  ดังนั้นเช้ือราบิวเวอร์เรียสามารถ
น ามาใช้ในการควบคุมมอดข้าวสารได้อีกทางเลือกหนึ่งซึ่ง
เป็นการควบคุมแบบชีววิธี ลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะช่วย
ลดสารเคมีตกค้างที่ปนเปื้อนมากับข้าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก 
Thermal Performance of Solar Air Heater Duct Using Winglet Absorber Plate 

 
สุริยา โชคเพิ่มพูน (Suriya Chokphoemphun)1 สมพล สกุลหลง (Sompol Skullong)2,*  

จิตกร กนกนยัการ (Chitakorn Khanoknaiyakarn)3 พงษ์เจต พรหมวงศ์ (Pongjet Promvonge)4 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ท าการศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน ความเสียดทาน และสมรรถนะเชิงความร้อนในท่อ

อุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งปีกสี่เหลี่ยมสร้างการไหลหมุนควง ที่สัดส่วนความสูงปีกต่อความสูงท่อขนานค่าต่างๆ 
คือ BR=b/H=0.3, 0.4 และ 0.5 ปีกสามเหลี่ยมถูกติดตั้งไว้ที่ผนังด้านบนของท่อนาน (แผ่นดูดซับความร้อน) โดยมีสัดส่วน
ระยะพิตช์ปีกตามแนวการไหลต่อความสูงท่อหนึ่งค่าคือ PR=Pl/H=2 และมุมปะทะปีกที่กระท ากับทิศทางการไหลหนึ่งค่า
คือ =30 การทดสอบด าเนินการในช่วงค่าเลขเรย์โนลด์ 5000 ถึง 23,000 ผิวด้านบนของท่อแผ่นขนานได้รับความร้อน
อย่างสม่ าเสมอแบบฟลักซ์ความร้อนที่ผิวคงที่ (Constant heat flux) และมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนเพื่อป้องกันการ
สูญเสียความร้อนออกสู่บรรยากาศภายนอก โดยค่าการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่ออุ่นอากาศ
แสดงในเทอมของเลขนัสเซิลท์ (Nu) และตัวประกอบความเสียดทาน (f) ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่า การติดตั้งปีก
สี่เหลี่ยมบนแผ่นดูดซับความร้อนให้ค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อผนังเรียบ การติดตั้งปีกที่ BR=0.5 ให้ค่าการ
ถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานสูงกว่าการติดตั้งปีกที่ BR=0.4 และ BR=0.3 ตามล าดับ โดยกรณีการติดตั้งปีก
สี่เหลี่ยมที ่BR=0.4 ให้ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุดเท่ากับ 1.43 ทีค่่าเลขเรย์โนลดส์ต่ าสุด 

 
ABSTRACT 

The paper presents a study on heat transfer, friction loss and thermal performance behaviors in a 
solar air heater duct fitted with rectangular-winglet vortex generator (WVG) at various winglet to duct-height 
or blockage ratios (BR=b/H=0.3, 0.4 and 0.5). The WVG were placed only on the upper wall/absorber plate of 
the test duct at a single axial pitch ratio (PR=Pl/H=2) and attack angle () of 30 relative to main flow 
direction. The investigation is performed for the Reynolds number ranging from 5000 to 23,000. The upper 
wall of the duct is uniformly heated as a constant heat flux while the rests are covered with thermal 
insulations to reduce heat loss to surroundings. The heat transfer and pressure loss in the channel are 
presented in terms of Nusselt number (Nu) and friction factor (f), respectively. The experimental results 
indicate that the absorber plate with the WVGs provides considerable improvement of the heat transfer rate 
over the smooth channel. The largest blockage ratios BR=0.5 provides higher heat transfer and friction factor 
than the BR=0.4 and 0.3 ones. The BR=0.4 yields the highest TEF of about 1.43 at the minimum Reynolds 
number. 
 
ค าส าคัญ : Solar air heater, Heat transfer, Rectangular-winglet 
Key Words :เครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์, การถ่ายเทความรอ้น, ปีกสี่เหลีย่ม 
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บทน า 
การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนให้แก่ 

อุปกรณ์ความร้อนต่างๆ ท่ีใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการ 
ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เช่น การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน 
ให้กับอากาศที่ไหลผ่านเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ 
(Solar air heater) การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนให้กับ 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) และ 
การระบายความร้อนให้กับใบกังหัน (turbine blade) 
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่าง 
กว้างขวาง คือ passive techniques (Liu and Sakr, 
2013) เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและสามารถช่วยเพิ่ม 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนได้ เป็นอย่างดี 
ตัวอย่างเช่น การท าให้พื้นผิวขรุขระ การเพิ่มพื้นผิว เพิ่ม 
อุปกรณ์สร้างการไหลปั่นป่วน/หมุนวน/หมุนควง เช่น 
การสอดใส่ใบบิด/ลวดขด ในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน (Promvonge, 2008; Smith and Promvonge, 
2010) การติดตั้งครีบ/แผ่นกั้น/ปีก ในท่อเครื่อง 
แลกเปลี่ยนความร้อนและท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ 
(Promvonge et al. 2011; Tamna et al. 2014; 
Skullong et al. 2015) เป็นต้น วิธีดังกล่าวสามารถช่วย 
เพิ่มการถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการ 
ติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงสามารถช่วยขัดขวาง 
การพัฒนาช้ันขอบเขตความร้อนบริเวณผนังท่อของ 
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ส่งผลให้ของไหลอุณหภูมิ 
สูงบริเวณผนังท่อถ่ายเทมาผสมกับของไหลที่มีอุณหภูมิ
ต่ ากว่าภายในท่อได้เป็นอย่างดี ท าให้สัมประสิทธิ์การพา 
ความร้อนเพิ่มสูงขึ้น  

ปัจจุบันการวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มการถ่ายเทความ 
ร้อนให้แก่อุปกรณ์ด้านความร้อนมีความจ าเป็นอย่างมาก 
เพื่อเพ่ิมการถ่ายเทความร้อน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขนาด 
ลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว 
โดย สกุลหลง และ พรหมวงศ์ (2556a, 2556b) ศึกษา
เชิงทดลองการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสีย 
ความดันในช่องขนานที่มีการติดตั้งปีก 5 คู่ และ 10 คู่ 
บริเวณก่อนทางเข้าส่วนทดสอบที่มุมปะทะปีก 3 ค่า 

(= 30o, 45o และ 60o) ผลการทดลองพบว่า การติดตั้ง 
ปีก 10 คู่ ให้ค่าการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสีย 
ความดันสูงกว่าการติดตั้งปีก 5 คู่ ทุกมุมปะทะ โดยค่า 
สมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุดพบที่การติดตั้งปีก 10 คู่ 
มุมปะทะ 30o Sriromreun et al. (2012) ท าการ 
ทดลองและวิเคราะห์เชิงตัวเลขการเพิ่มการถ่ายเทความ 
ร้อนในท่อแผ่นขนานโดยการติดตั้งแผ่นกั้นรูปตัว Z มุม 
45o ผลการทดลองและผลจากการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมี 
ความสอดคล้องกัน โดยการจัดวางแผ่นกั้นที่สัดสว่นความ 
สูง e/H=0.3 และสัดส่วนระยะพิตช์ P/H=1.5 ให้ค่าการ 
ถ่ายเทความร้อนและตัวประกอบเสียดทานสูงสุด 
Skullong et al. (2014) ศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อน 
กรณีการไหลแบบปั่นป่วนของอากาศผ่านท่ออุ่นอากาศ
พลังแสงอาทิตย์ ที่ใช้ครีบและร่องเป็นแผ่นดูดซับความ
ร้อน โดยท าการติดตั้งครีบผสมร่อง 3 แบบ คือ (1) ติดตั้ง
ที่ด้านบนด้านเดียว (2) ติดตั้งด้านบนและด้านล่างแบบ
วางตรง (3) ติดตั้งด้านบนและด้านล่างแบบวางเยื้อง ผล
การทดลองพบว่า การใช้ครีบผสมร่องกรณีติดตั้งที่
ด้านบนด้านเดียวให้ค่าสมรรถนะเชิงความร้อนสูงสุด 
Skullong and Promvonge (2014) ศึกษาการถ่ายเท
ความร้อนในช่วงการไหลแบบปั่นป่วนของเครื่องอุ่น
อากาศพลังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งปีกสามเหลี่ยมสร้างการ
ไหลหมุนควงตามแนวยาว ผลการทดลองพบว่า การ
ติดตั้งปีกภายในส่วนทดสอบ (บนแผ่นดูดซับความร้อน) 
ให้ค่าการถ่ายเทความร้อน การสูญเสียความดัน และ
สมรรถนะเชิงความร้อนสูงกว่าการติดตั้งปีกบริเวณก่อน
ทางเข้าส่วนทดสอบ  

จากงานวิจัยในอดีต การติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหล 
หมุนควงตามแนวกระแสการไหลสามารถช่วยเพิ่มการ 
ถ่ายเทความร้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการติดตั้งปีก 
บนผิวร้อนหรือเรียกว่าแผ่นดูดซับความร้อน (Absorber 
plate) ดั งนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คื อ  เพื่ อ
ท าการศึกษาการถ่ายเทความร้อน ความเสียดทาน และ
สมรรถนะเ ชิงความร้อน ในเครื่ องอุ่นอากาศพลั ง
แสงอาทิตย์ โดยใช้แผ่นฮีตเตอร์จ าลองเป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์และจ่ายความร้อนให้แก่แผ่นดูดซับความร้อน
ในสภาวะฟลักซ์ความร้อนคงที่ (Constant heat flux) 
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การทดลองใช้อากาศเป็นของไหลทดสอบในช่วงค่าเลข
เรย์โนลดส์ Re ระหว่าง 5000 ถึง 23,000 ปีกสี่เหลี่ยม
ถูกติดตั้ง 3 แถว บนแผ่นดูดซับความร้อน โดยมีค่า
สัดส่วนความสูงปีกต่อความสูงท่อ 5 ค่า ที่สัดส่วน
ระยะพิตช์ปีกและมุมปะทะปีกคงที ่
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. ศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการถ่ายเท 
ความร้อน การสูญเสียความดัน และสมรรถนะเชิงความ
ร้อนภายในท่ออุนอากาศพลังแสงอาทิตย์ ที่มีการติดตัง
ปี ก เ พื่ อ เ ป็ นตั ว ส ร้ า ง ก า ร ไห ลหมุ นค ว ง  ( Vortex 
generator) ตามแนวการไหล 

2. ศึกษาอิทธิพลของความสูงปีกค่าต่างๆ (BR=0.3, 
0.4 และ 0.5) ทีมุ่มปะทะ =30o และสัดส่วนระยะพิตช์ 
ตามแนวการไหล PR=2 

3. เปรียบเทียบผลการทดลองของท่อที่มีการติดตั้ง 
ปีกกับท่อผนังเรียบ  
 
ทฤษฎ ี

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาค่าการถ่ายเทความ 
ร้อนและการสูญเสียความดันภายในท่ออุ่นอากาศพลัง 
แสงอาทิตย์ที่มีอากาศเป็นของไหลทดสอบ สมดุลความ 
ร้อนระหว่างความร้อนที่ให้กับอากาศ ( airQ ) และการพา 
ความร้อน ( convQ ) สามารถแสดงได้ดังนี้ 

convair QQ   (1) 
ดังนั้นสัมประสิทธิ์การพาความร้อนเฉลี่ย ( h ) หาค่าได้
จาก 
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โดยที่ 
A  คือ พื้นที่การถ่ายเทความร้อนโดยการพาของแผ่น
ดูดซับความร้อน 

w
~T  คือ อุณหภูมิผิวเฉลี่ยของแผ่นดูดซับความร้อน  

iT  คือ อณุหภูมิทางเข้า 
oT  คือ อุณหภูมิทางออก 

m  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ 
pC  คือ ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศ  

 
เลขนัสเซิลท์เฉลี่ย ( Nu ) เขียนได้เป็น 

k
hDNu h  (5) 

เลขเรย์โนลด์แสดงในพจน์ของเส้นผ่านศูนย์กลางไฮดรอลคิ 
( hD ) สามารถเขียนได้เป็น 

/Re hUD  (6) 
โดยที่ U และ  เป็นความเร็วเฉลี่ยและความหนืดเชิง
จลน์ของอากาศตามล าดับ  
ตัวประกอบเสียดทาน ( f ) หาค่าได้จาก 
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สมรรถนะเชิงความร้อน (Thermal enhancement 
factor, TEF) คือ อัตราส่วนของสัมประสิทธิ์การพาความ
ร้อนของพื้นผิวทดสอบ ( h ) เทียบกับสัมประสิทธ์ิการพา
ความร้อนพื้นผิวเรียบ ( 0h ) โดยคิดที่ก าลังขับเดียวกันดัง
แสดงในสมการที่ (8) 
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อุปกรณ์การวิจัย 

อุปกรณ์ทดลองที่ใช้ในการวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 โดย 
ประกอบด้วย (1) พัดลม (Blower) ขนาด 1.5 kW เป็น 
แหล่งก าเนิดการไหลของอากาศ (2) Control valve ท า 
หน้าที่ควบคุมอัตราการไหลอากาศเข้าสู่ส่วนทดสอบ (3) 
Orifice plate ใช้ส าหรับวัดอัตราการไหลของอากาศท่ี 
ทางเข้าชุดทดสอบ (4) Inclined manometer ใช้วัดค่า 
ความแตกต่างของความดันของไหลทดสอบ โดยการอ่าน 
ค่าจากความแตกต่างของระดับน้ า (5) Settling tank มี 
หน้าท่ีจัดระเบียบการไหลของอากาศให้มีการไหลปั่นป่วน 
น้อยที่สุด (6) ช่องปรับสภาพการไหล (Calm section) 
ท าหน้าทีใ่ห้อากาศท่ีไหลก่อนเข้าชุดทดลองมีลักษณะเปน็ 
fully developed flow (7) เทอร์โมคัปเปิลชนิด T 
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จ านวน 12 ตัว ท าหน้าที่วัดอุณหภูมิผิวแผ่นดูดซับความ 
ร้อน ขณะที่อุณหภูมิทางเข้าและอุณหภูมิทางออกอีก 2 
ต าแหน่งใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด RTD (8) Data 
Logger รุ่น FLUKE 2680A เป็นอุปกรณ์เก็บและแสดง 
ข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับเทอร์โมคัปเปิล  

ท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์มีลักษณะรูปทรง 
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรวม 2000 มิลลิเมตร ส่วน 
ทดสอบยาว (L) = 420 มิลลิเมตร กว้าง (W) = 300 
มิลลิเมตร และสูง (H) = 30 มิลลิเมตร โดยมีสัดส่วน 
ความกว้างต่อความสูง (AR) = 10 ปีกสี่เหลี่ยมถูกติดตั้ง 
3 แถว บนแผ่นดูดซับความร้อนเพื่อสร้างการไหลหมุน

ควง โดยมีระยะพิตช์ตามแนวการไหล Pl=60 มิลลิเมตร 
หรือสองเท่าของความสูงท่อ (2H) และระยะพิตช์ตาม
แนวขวางการไหล Pt=120 มิลลิเมตร หรือสี่เท่าของ
ความสูงท่อ (4H) ที่มุมปะทะ =30 ดังแสดงในรูปที่ 2 
แผ่นดูดซับความร้อนถูกท าให้ร้อนด้วยแผ่นฮีตเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 2000 วัตต์ (จ าลองเป็นพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์) และมีการหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อป้องกันการ
สูญเสียความร้อนจากแผ่นฮีตเตอร์ไหลออกสู่บรรยากาศ
ภายนอก 

 

 
 

รูปที่ 1 อุปกรณ์ชุดทดลองเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย ์
 

 
 

รูปที่ 2 ส่วนทดสอบการติดตั้งปีกสี่เหลี่ยม 3 แถว บนแผ่นดดูซับความร้อน 
 

ผลการวิจัย 
1. การทวนสอบท่อผนังเรียบ 

เพื่อความถูกต้องและแม่นย าของผลการทดลองจึง 
ท าการเปรียบเทียบค่า Nu และ f กับสหสัมพันธ์ของ 
Dittus-Boelter และ Blasius (Incropera et al. 2006) 
ในช่วงการไหลแบบปั่นป่วน 

สหสัมพันธ์ของ Dittus-Boelter 
4.08.0 PrRe023.0Nu  (9) 

สหสัมพันธ์ของ Blasius 
25.0Re316.0 f  (10) 
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    (ก) 

 
     (ข) 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง Nu และ f กับ Re กรณีท่อ
ผนังเรียบ 

 
รูปที่ 3 (ก) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า Nu และ 

(ข) f ที่ได้จากการทดลองกับสหสัมพันธ์จากสมการที่ (9) 
และ (10) ตามล าดับ จากผลการทดลองเปรียบเทียบกับ 
สหสัมพันธ์ พบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 6% ทั้ง 
ค่า Nu และ f 
 
 
2. การถ่ายเทความร้อน 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Nu กับ Re จาก 
การทดลองพบว่า ค่า Nu เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่า 
Re การติดต้ังปีกสี่เหลี่ยมบทแผ่นดูดซับความร้อนอย่าง 
ต่อเนื่องสามารถช่วยเพิ่มค่าการถ่ายเทความร้อนที่แสดง 
ในรูปของ Nu ได้เป็นอย่างดี โดยการติดตั้งปีกที่ BR=0.5 
ให้ค่า Nu สูงสุด ตามด้วย BR=0.4, 0.3 และท่อผนัง 
เรียบตามล าดับ จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อน 
หน้า กรณีติดตั้งปีกสี่เหลี่ยม 10 คู่ (สกุลหลง และ พรหม 

วงศ์, 2556a) และ 5 คู่ (สกุลหลง และ พรหมวงศ์, 
2556b) บริเวณก่อนทางเข้าส่วนทดสอบที่มุมปะทะ 
เดียวกัน ( = 30) พบว่า การติดตั้งปีกบนแผ่นดูดซับ 
ความร้อนให้ค่า Nu สูงกว่าการติดตั้งปีกก่อนทางเข้าส่วน 
ทดสอบในช่วง 37-46% เมื่อเทียบกับ สกุลหลง และ 
พรหมวงศ์ (2556a), 41-49% เมื่อเทียบกับ สกุลหลง 
และ พรหมวงศ์ (2556b) และสูงกว่าท่อผนังเรียบ 63-
68% อันเนื่องมาจากการติดตั้งปีกบนแผ่นดูดซับความ 
ร้อนสามารถขัดขวางการพัฒนาช้ันขอบเขตความร้อน 
(Thermal boundary layer) ของแผ่นดูดซับความร้อน 
ส่งผลให้ของไหลอุณหภูมิสูงบริเวณแผ่นดูดซับความร้อน 
ถ่ายเทมาผสมกับของไหลทีม่ีอุณหภูมิต่ ากว่าภายในท่อได้ 
เป็นอย่างดี 
 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Nu กับ Re 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน 

เลขนัสเซิลท์กรณีทดสอบต่อเลขนัสเซิลท์ของท่อผนัง 
เรียบ (Nu/Nu0) กับ Re จากการทดลองพบว่า ค่า 
Nu/Nu0 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อค่า Re เพิ่มขึ้น โดย
ที่ Nu/Nu0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7, 3.0 และ 3.1 ส าหรับ 
BR=0.3, 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ การติดตั้งปีกที่ 
BR=0.5 ให้ค่า Nu/Nu0 เฉลี่ยสูงกว่าการติดตั้งปีกที่ 
BR=0.4 และ 0.3 เท่ากับ 6% และ 14% ตามล าดับ 
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รูปที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่าง Nu/Nu0 กับ Re 

 
3. ตัวประกอบความเสียดทาน 
 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง f กับ Re 

 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง f กับ Re จาก 

การทดลองพบว่า ค่า f ลดลงเล็กน้อยเมื่อค่า Re เพิ่มขึ้น 
การติดตั้งปีกบนแผ่นดูดซับความร้อนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ค่า f เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้ง 
ปีกบริเวณก่อนทางเข้าส่วนทดสอบ 10 คู่ (สกุลหลง และ 
พรหมวงศ์, 2556a), 5 คู่ (สกุลหลง และ พรหมวงศ์ , 
2556b) และท่อผนังเรียบตามล าดับ เนื่องจากเกิดการ
ขัดขวางการไหล (flow blockage) และมีการไหลแบบ 
หมุนควงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการติดตั้งปีกที่ BR=0.5 มีค่า f 
สูงกว่า BR=0.4 และ 0.3 ตามล าดับ การติดตั้งปีกบน 

แผ่นดูดซับความร้อนมีค่า f สูงกว่าการติดตั้งปีกก่อน 
ทางเข้าส่วนทดสอบในช่วง 60-73% เมื่อเทียบกับ สกุล 
หลง และ พรหมวงศ์ (2556a), 62-75% เมื่อเทียบกับ 
สกุลหลง และ พรหมวงศ์ (2556b) และสูงกว่าท่อผนัง 
เรียบ 89-93% 

 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง f/f0 กับ Re 

 
รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนตัว 

ประกอบเสียดทานกรณีทดสอบต่อตัวประกอบเสียดทาน 
ของท่อผนังเรียบ (f/f0) กับ Re จากการทดลองพบว่า 
f/f0 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่า Re โดย 
f/f0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10, 11 และ 15 ส าหรับ BR=0.3, 
0.4 และ 0.5 ตามล าดับ การติดตั้งปีกที่ BR=0.5 ให้ค่า 
f/f0 เฉลี่ยสูงกว่าการติดตั้งปีกที่ BR=0.4 และ 0.3 
เท่ากับ 25% และ 34% ตามล าดับ 
 
4. สมรรถนะเชิงความร้อน 

รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิง
ความร้อน (TEF) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค่า Nu และ f 
โดยคิดที่ก าลังขับเดียวกันดังแสดงในสมการที่ (8) จาก
การทดลองพบว่า TEF มีแนวโน้มลดลงเมื่อค่า Re 
เพิ่มขึ้น กรณีการติดตั้งปีกบนแผ่นดูดซับความร้อนอย่าง
ต่อเนื่องมีค่า TEF เฉลี่ยเท่ากับ 1.24, 1.3 และ 1.26 
ส าหรับ BR=0.3, 0.4 และ 0.5 ตามล าดับ การติดตั้งปีก
ที่ BR=0.4 มีค่า TEF สูงสุด โดยมีค่า TEF เฉลี่ยสูงกว่า
การติดตั้งปีกที่ BR=0.5 และ 0.3 เท่ากับ 3.2% และ 
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4.6% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้า 
พบว่า การติดตั้งปีกบนแผ่นดูดซับความร้อนมีค่า TEF 
เฉลี่ยสูงกว่าการติดตั้งปีกก่อนทางเข้าส่วนทดสอบในช่วง 
11-15% เมื่อเทียบกับ สกุล หลง และ พรหมวงศ์ 
(2556a) และ 14-19% เมื่อเทียบกับ สกุลหลง และ 
พรหมวงศ ์(2556b) 

 

 
รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่าง TEF กับ Re 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน ความ 
เสียดทาน และสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศ 
พลังแสงอาทิตย์โดยติดตั้งปีกสี่เหลี่ยมสร้างการไหลหมุน 
ควงที่สัดส่วนความสูงปีกค่าต่างๆ ในช่วง Re=5000-
23,000 สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. การติดตั้งปีกสี่เหลี่ยมบนแผ่นดูดซับความร้อน 
เพื่อสร้างการไหลหมุนควงภายในท่ออุ่นอากาศพลัง 
แสงอาทิตย์ สามารถช่วยเพิ่มค่าการถ่ายเทความร้อนได้ 
ดีกว่าการติดตั้งปีกบริเวณก่อนทางเข้าส่วนทดสอบและ 
ท่อผนังเรียบ โดยเฉพาะที่ BR=0.5 มีค่าการถ่ายเทความ 
ร้อนสูงสุดในกรณีทดสอบ 

2. สัดส่วนความสูงปีกที ่BR=0.4 ใหค้่า TEF สูงสดุ
ในกรณีทดสอบ โดยมีค่าเท่ากับ 1.43 และมีค่ามากกว่า 
BR=0.5 และ 0.3 เท่ากับ 3.2% และ 4.6% ตามล าดับ 

3. การทดลองแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งปีกบนแผ่น 
ดูดซับความร้อนสามารถช่วยเพิ่มค่า Nu และ TEF ได้ 

เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการติดตั้งปีกที่บริ เวณก่อน 
ทางเข้าส่วนทดสอบ ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นว่ากรณีทดสอบนี้เป็น 
การดึงความร้อนจากแผ่นดูดซับความร้อนที่มีแผ่นฮีต 
เตอร์เป็นตัวจ าลองพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาใช้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยออกแบบและ
พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์
ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เพื่อน าความร้อนที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ และการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการประเมินทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (MCDA)ซึ่งเป็นกรณีศึกษา
ส าหรับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ท้องถิ่น ผลจากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีปริมาณ
และความหนาแน่นของขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1,410 กิโลกรัม/สัปดาห์ และ 58 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ผลการ
พิจารณาทางเลือกจากกระบวนการ MCDA แสดงถึงทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ธนาคารขยะ  และการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่ง
ทางเลือกดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปเข้าสู่กระบวนการก าจัดในขั้นสุดท้าย คือ การฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล สามารถน าขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์หรือขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของ
ทางเลือกที่สามารถเพิ่มมูลค่าของขยะ รีไซเคิลและลดค่าด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยได้ สามารถลดพื้นที่ที่ใช้
ส าหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยส่งผลถึงความเป็นไปได้ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ABSTRACT 
The purposes of this this research were evaluated suitable approach of municipal solid waste 

(MSW) management for Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang campus analysis by using 
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). A case study for the university in local area. The research result 
revealed the average of generation rate and buck density of MSW were 1,410 kg/week and 58 kg/m3 
respectively. According to the MCDA showed that the best suitable alternative for managing MSW of 
university is alternative included source separation, recycle bank and sanitary landfill. This alternative can 
reduce the amount of solid waste in the final disposal process; sanitary landfill. In addition, recyclable solid 
waste can be reused or resoled to junk shop. Therefore, the advantages of the MSW management 
alternative only add the value of recyclable material and can reduce the operation costs and MSW 
management alternative can reduce the quantity of MSW that enters to the sanitary landfill, reduce the area 
of the sanitary landfill, and low environmental impact as possible. 

 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์การตดัสนิใจแบบหลายหลักเกณฑ์, การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
Key Words:Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), Municipal solid waste (MSW) management 
อาจารย์ สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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บทน า 
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาทางด้ าน

สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเพิ่มจ านวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่กระจายสู่แต่ละชุมชน ซึ่งบางท้องถิ่นที่ไม่ได้มีแผนการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะชุมชนของตัวเอง
ทั้งนี้การประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ท้องถิ่นของแต่ละชุมชนมักจะมีความแตกต่างกันออกไป 
การหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืนส าหรับ
ชุมชนในท้องถิ่ นที่ มี ร าย ได้น้ อยจึ งมี ความส าคัญ 
(Permana et.al., 2015) และจะต้องเหมาะสมกับชุมชน
นั้นๆการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัยและเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ก่อให้เกิดชุมชนภายในมหาวิทยาลัยที่มีคนอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมากท้ังนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งเป็นการเพิ่ม
จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชุมชนที่มีอยู่เดิม 
ก่อให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในชุมชน 
ก่อให้เกิดรายได้ของคนในพื้นที่ และประโยชน์ด้านอื่นๆ 
แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ ปัญหาขยะมูลฝอย
ชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีการ
จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนถ้องถิ่น และอยู่ในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงของจังหวัด
ตรัง ประเทศไทย ซึ่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว และการมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จึงก่อให้เกิด
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งในด้านสถานที่
ก าจัด การรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน อันจะน าไปสู่การ
ลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อน าไป
ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

จัดการขยะมูลฝอย ลดปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม 
ประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมี
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

การหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย วิธีการหนึ่งที่
มีการน ามาประยุกต์ ใช้งาน คือ การวิเคราะห์และ
ตั ด สิ น ใ จ แ บ บ ห ล า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ( Multi-Criteria 
Decision Analysis: MCDA)ซึ่งเป็นวิธีการที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายในการหาแนวทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย หรือของเสียประเภทอื่นๆ
(Soltani et al., 2015, Gerfi, Tondelli and Bonoli, 
2009 and Kapepula et al., 2007)อีกทั้งมีการใช้
วิธีการนี้ในการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็น
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย หรือของเสียประเภทอื่นๆ เพื่อ
ป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น(Ekmekcioglu, 
Kaya and Kahraman, 2010, Sharifi et al., 2009)
นอกจากน้ียังมีการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับแนวทางการ
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานในการ
บ าบัดหรือก าจัดขยะมูลฝอย เทคโนโลยีการย่อยแบบไร้
อ าก าศการน าพลั ง ง านและ วั สดุ กลั บมา ใ ช้ ใหม่ 
(Perkoulidis and Karagiannidis, 2009)การประเมิน
ทางเลือกในการก าจัดขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาลด้วย
กระบวนการเผาไหม้(Karagiannidis et al., 2010) 
นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ส าหรับหาแนวทางการ
จัดการขยะรีไซเคิลโดยเป็นการคัดเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส าหรับการน ามาใช้งานหรือการคัดเลือก
หน่วยงานท่ีเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย (Gomes, 2008) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
เป็นการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรังโดยใช้วิธีการดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ  ป ร ะ เ ภ ท 

องค์ ประกอบ ของขยะมู ลฝอยที่ เ กิ ดขึ้ นภาย ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

2.  เพื่ อหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง ด้วยวิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจ
แบบหลายหลักเกณฑ์ 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการใช้
วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Decision Analysis: MCDA)โดยมี
วิธีการด าเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. การวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Decision Analysis: MCDA) 
ส าหรับใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอย 

กระบวนการด าเนินงานของวิธีการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (MCDA process)
ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูล
โดยทั่วไปของการจัดการขยะมูลฝอยและข้อมูลจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณา
สร้างทางเลือก(Alternative: A)ทีม่ีความเป็นไปได้ในการ
น ามาใช้งานจริงมากที่สุด การก าหนดเกณฑ์ที่จะน ามาใช้
ส าหรับการพิจารณาทางเลือกและการก าหนดการให้
คะแนนส าหรับแต่ละเกณฑ์ที่น ามาพิจารณา  การ
พิจารณาร่วมกับการให้ค่าถ่วงน้ าหนัก(Weighting) ตาม
ล าด าความส าคัญของเกณฑ์ที่น ามาพิจารณาโดยผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการค านวณเพื่อท าการ
รวมคะแนนและการเรียงล าดับทางเลือกที่เหมาะสม
ส าหรับเป็นแนวทางน าไปใช้จริงรวมถึงการพิจารณาใน
ส่วนของปัจจัยสนับสนุน และสิ่งที่มีอิทธิพลและมีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนและค่าถ่วง

น้ าหนัก (Hanan, Burnley and Cooke 2013, 
Department for Communities and Local 
Government, 2009 and Chung and Poon, 1996) 
 
2. การค านวณคะแนนของเกณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในฐานที่
สามารถรวมคะแนนได้ (Nomalised) และการให้ค่าถ่วง
น้ าหนัก (Weighting) 

การค านวณและการรวมคะแนนดัดแปลงจาก
วิธีการของ Chung and Poon, 1996โดยก่อนท าการ
รวมคะแนนจะต้องท าการค านวณคะแนนของเกณฑ์
ต่ า ง ๆ  ใ ห้ อ ยู่ ใ น ฐ า น ที่ ส า ม า ร ถ ร ว ม ค ะ แ น น ไ ด้ 
(Nomalised) ซึ่งค่าที่ได้จากการค านวณจะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0–1โดยเกณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกใช้สมการใน
การค านวณแสดงดังสมการที่ 1ส่วนเกณฑ์ที่มีผลกระทบ
เชิงลบใช้สมการในการค านวณแสดงดังสมการที่2 
 
เกณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงบวก 

         
         

 (1) 
 
เกณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงลบ 

           
         

 (2) 
 
เมื่อ X’ = ค่ า ค ะแน นที่ ไ ด้ จ า กกา รค า นว ณ

Nomalised 
 X = ค่าคะแนนของในแต่ละเกณฑ์และแต่ละ

ทางเลือก 
 Xmin = ค่าคะแนนต่ าสุดในแต่ละเกณฑ์เมื่อ

พิจารณาจากทุกทางเลือก 
 Xmax = ค่าคะแนนสูงสุดในแต่ละเกณฑ์ เมื่อ

พิจารณาจากทุกทางเลือก 
 

ในส่วนของการพิจารณาให้ค่าถ่วงน้ าหนักงานวิจัยนี้
ก าหนดผู้ที่ให้ค่าถ่วงน้ าหนักประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดลอ้ม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้จะต้องมีผลรวมค่าถ่วง
น้ าหนักของเกณฑ์ทั้งหมดเท่ากับ 100 % และน าค่าถ่วง
น้ าหนักจากผู้ที่ให้ค่าถ่วงน้ าหนักทุกคนมาหาค่าเฉลี่ย 
จากนั้นน าค่าที่ได้จากการท า Nomalised คูณกับค่าถ่วง
น้ าหนักท่ีได้รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละทางเลือก และ
เรียงล าดับทางเลือกจากค่าคะแนนสูงสุดเป็นทางเลือกที่มี
คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งจนถึงทางเลือกที่มีคะแนนน้อย
ที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
การพิจารณาให้ทางเลือกที่ เป็นอันดับที่หนึ่ งมีความ
เหมาะสมมากที่สุด และทางเลือกที่เป็นอันดับสุดท้ายมี
ความเหมาะสมน้อยท่ีสุดส าหรับการน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานจริง 
 
3. การสร้างทางเลือกส าหรับเป็นแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

ในการสร้างทางเลือกส าหรับเป็นแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอย ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง พิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอย เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก่อเกิดขึ้น 
องค์ประกอบทั้ งทางกายภาพและเคมี  การยอมรับ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
งบประมาณในการก่อสร้างและการเดินระบบ กิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4. การก าหนดเกณฑ์ส าหรับวิธีการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 

การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินพิจารณาหาทาง
เลือกที่เหมาะสมโดยวิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Analysis: 
MCDA)งานวิจัยนี้มีการก าหนดเกณฑ์หลัก (MainCriteria) 
ที่มีผลต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยหลัก 
(Factor: F) ที่ใช้ส าหรับการพิจารณา 4 ปัจจัย คือ ด้าน
เทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม 
(Hanan, Burnley and Cooke 2013, Hokkanen and 

Salminen , 1997, Chung and Poon, 1996) โดยแต่
ละเกณฑ์หลักมีเกณฑ์ย่อย ((Sub-Criteria) ซึ่งก าหนด
เป็นปัจจัยย่อย(F) ที่มีผลต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานของงานวิจัยนี้ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงปีการศึกษาที่ 2554 ถึง ปี
การศึกษาที่ 2558แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อหา
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียดของผลการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

จากการศึ กษาปริ ม าณขยะมู ลฝอยภาย ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
(ภาพที่ 1)ซึ่งเป็นการศึกษาขยะมูลฝอยที่มีการทิ้งลงสู่ถัง
ขยะที่วางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่
รวมถึงขยะที่ก่อเกิดจากการตัดแต่งหญ้าหรือต้นไม้ 
เนื่องจากขยะส่วนนี้ถูกปล่อยให้ย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติ และขยะอันตรายที่ก่อเกิดจากห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากจะต้องมีระบบการจัดการที่จ าเพาะตามลักษณะ
ของของเสียอันตรายที่ก่อเกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่ามี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง 1,200 - 1,600 
กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยมีปริมาณมูลฝอยเฉลีย่เท่ากับ1,410 
กิโลกรัม/สัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการก่อ
เกิดขึ้นปริมาณมากจะอยู่ในช่วงที่มีการเรียนการสอนและ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบกับภายในมหาวิทยาลัย
มีแหล่งสถานท่ีท่องเที่ยว เนื่องจากพ้ืนท่ีตั้งอยู่ติดกับทะเล 
มีพื้นที่ที่เป็นชายหาดราชมงคลและพิพิธพันธ์สัตว์น้ า
(Aquarium) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักได้
ทั่วไปของคนในพ้ืนท่ีและคนต่างจังหวัด ในแต่ละเดือนจึง
มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก 
ตลอดทั้งปีจึงมีการก่อเกิดขยะมูลฝอยจากนักศึกษา 
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บุคลากรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ส่งผลให้มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางช่วง
ระยะเวลามีการก่อเกิดขยะมูลฝอยมากกว่าปรกติจาก
การจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ กิจกรรม

การซ้อมรับปริญญาของว่าที่บัณฑิตที่ได้จบการศึกษาไป
แล้วและกิจกรรม หรือเทศกาลสนับสนุนการท่องเที่ยว
ท า ง ท ะ เ ล ที่ จั ด ขึ้ น ใ น พื้ น ที่ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

 

ภาพที ่1ปริมาณขยะมลูฝอยในช่วงเปิดภาคเรยีน(ข้อมูลปีการศึกษา2555 – 2556) 
 
2. ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยณ แหล่งก าเนิด 

จากการศึกษาความหนาแน่นของขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย(ตารางที่ 1)คือ 
หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิ ง อาคาร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า บ้านพักอาจารย์ และ
อาคารเรียนตั้งแต่เดือน กันยายน 2555 – กันยายน 2556 
พบว่ามีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 58 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร เนื่องจากโดยปกติแล้วขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็น
ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก โฟมและกระดาษโดยช่วงเวลาที่
ปริมาณความหนาแน่นของขยะมูลฝอยมากทีสุ่ด คือ เดือน
มิถุนายน 2556 - กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีความหนาแน่น
เฉลี่ยเท่ากับ66 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ โดย
ในช่วงเดือนนี้จะมีขยะอินทรีย์ปะปนอยู่จ านวนมาก เช่น 
เปลือกผลไม้, เศษผัก, เศษอาหาร เป็นต้น จากบริเวณ
หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง และบ้านพัก
อาจารย์ และยังเป็นช่วงที่มีฝนตกท าให้ขยะมูลฝอยมี
ความช้ืนสูง ส่งผลให้ปริมาณความหนาแน่นของขยะมูล

ฝอยสูงตามไปด้วย ต่างจากช่วงเดือนอื่นๆ เป็นช่วงเวลาที่
ไม่มีฝนตก ส่งผลให้ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยน้อย  
 
ตารางที่ 1ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย 

เดือน 
ความหนาแน่น 
(กก./ลบ.ม.) 

กันยายน 2555-ตุลาคม 2555 51 
พฤศจิกายน -ธันวาคม 2555 60 
มกราคม -กุมภาพันธ์ 2556 55 
มิถุนายน -กรกฎาคม 2556 66 
สิงหาคม -กันยายน 2556 57 

 
3. ผลการคัดแยกประเภทขยะมลูฝอยณ แหล่งก าเนิด 

ผลการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยทีถู่กทิ้งลงถังขยะ 
ณ จุดวางต่างๆ โดยในการคัดแยกแบ่งออกเป็น4 ประเภท 
คือ ขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย
ตามลักษณะของประเภทถังขยะที่ มีการใช้งานเพื่อ
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สนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะ พบว่าประเภทของขยะ
มูลฝอยที่ทิ้งลงในถังขยะภายในมหาวิทยาลัยเป็นขยะ
อินทรีย์ 6.42 % ขยะทั่วไป 22.02 % ขยะรีไซเคิล 66.5% 
และขยะอันตราย 5.06 % ผลการศึกษาแสดงให้ทราบว่า
ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่พบมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักศึกษาบุคลากรและนักท่องเที่ยวส่วน
หนึ่งยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ จึงมีการทิ้ง
ขยะประเภทขยะรีไซเคิลลงถังขยะแทนการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อขายให้กับร้าน
รับซื้อของเก่า แสดงดังภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2ผลการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ก่อเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
 
4. องค์ประกอบของขยะมูลฝอยรีไซเคิลณ แหล่งก าเนิด 

จากการศึกษาองค์ประกอบของขยะรีไซเคิลใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่
ถูกทิ้งลงถังขยะ ณ จุดวางต่างๆ แสดงดังภาพที่ 3ผล
การศึกษาพบว่าขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งลงถังขยะสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ โลหะ/ อโลหะ แก้ว 
และพลาสติกมีปริมาณขยะรีไซเคิลเฉลี่ย 216 กิโลกรัม/
เดือน โดยมีขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะ/อโลหะ
แก้ว และพลาสติกคิดเป็นร้อยละ 48.0, 5.0, 27.0 และ 
20.0 ตามล าดับ ซึ่งขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ส านักงานต่างๆ และอาคารเรียน ที่มีกระบวนการเรียนการ
สอนภายในอาคาร 

 

 

ภาพที่ 3องค์ประกอบของขยะรีไซเคิลที่ก่อเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
(ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
 
 จากการวิเคราะห์ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
แสดงให้ทราบว่าขยะมูลฝอยประเภทขยะรีไซเคิล ยังมี
ปริมาณมากท่ีถูกทิ้งลงสู่ถังขยะ ท้ังนี้หากมีการสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ การน าขยะรีไซเคิล
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเก็บรวบรวมไว้ขายจะช่วยลด
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกทิ้งลงสู่ถังขยะได้ เช่น กิจกรรม
ธนาคารขยะ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล หรือ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
5. องค์ประกอบของขยะมลูฝอยทางกายภาพณ สถานที่
ก าจัด (หลุมฝังกลบ) 

จากการเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยที่ก่อเกิดจากอาคาร
ส านักงาน หอพักนักศึกษาและบุคลากร สถานท่ี
ท่องเที่ยว ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มีการรวบรวมและเก็บขนไปยัง
สถานที่ก าจัดแบบเทกอง (Open dump) ที่ขอความ
อนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด ซึ่งเป็น
ต าบลพื้นที่ตั้ งของมหาวิทยาลัย แสดงให้ทราบว่า
ประเภทของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ประกอบด้วยขยะมูล
ฝอยประเภทถุงพลาสติกและโฟม แก้ว ขวดพลาสติก 
กระดาษ และเศษผักเศษอาหารแสดงดังตารางที่ 2 
 

 

ขยะรีไซเคิล 
67% 

ขยะอินทรีย ์
6% 

ขยะอนัตราย 
5% 

ขยะทัว่ไป 
22% 

กระดาษ, 
48% 

พลาสติก, 
20% 

แกว้, 27% 

โลหะ/
อโลหะ, 5% 
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ตารางที่ 2องค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางกายภาพณ 
สถานที่ก าจดั (หลมุฝังกลบ) 

ประเภทของขยะมูล
ฝอย 

ร้อยละ  

1. เศษผักเศษอาหาร 6.99  
2. กระดาษ 6.79  
3. ขวดพลาสติก 11.65  
4. ยาง 1.33  
5. หนัง 0.33  
6. ผ้า 3.53  
7. ไม ้ 7.32  
8. แก้ว 18.11  
9.โลหะ 0.73  
10.กระเบื้อง 2.00  
11.ขยะมูลฝอยอันตราย 3.13  
12. ถุงพลาสติกและโฟม  38.08  
รวม 100  
 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ ณ 
สถานที่ก าจัด ซึ่งเป็นหลุมฝังกลบที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แสดงให้ทราบถึงปริมาณ
มูลฝอยที่เป็นประเภทขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวด
พลาสติก ส่วนใหญ่จะถูกคัดแยกออกระหว่างการเก็บขน
โดยคนงานที่ท าหน้าที่เก็บขยะอีกทั้ง ณ หลุมฝังกลบ ยังมี
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเก็บของเก่าท าการคัดแยก ณ 
หลุมฝังกลบอีกครั้งเพื่อน าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า  
 
6. องค์ประกอบของขยะมูลฝอยทางเคมีณ สถานที่
ก าจัด (หลุมฝังกลบ) 

ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบทาง เคมี ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความช้ืน ของแข็งทั้งหมด ของแข็งระเหย
และปริมาณขีเ้ถ้า (ปริมาณของแข็งทั้งหมด คือ ผลรวมของ
ค่าของแข็งระเหยได้กับปริมาณขีเ้ถ้า)น าผลการวิเคราะห์ที่
ได้ค านวณเป็นค่าร้อยละแสดงดังภาพที่ 4จะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยท่ีก่อเกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัย มีความช้ืน ของแข็งระเหย และปริมาณขี้เถ้า
เฉลี่ยร้อยละ 39, 50 และ 11 ตามล าดับ แสดงให้ทราบถึง
ขยะที่ก่อเกิดขึ้นมีปริมาณขี้เถ้าน้อย เนื่องจากขยะส่วน
ใหญ่เป็นขยะที่สามารถเผาไหม้ได้ง่าย จากผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เทคโนโลยี
เตาเผาขยะส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เพื่อลด
ปริมาตรของขยะที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ ซึ่งจะช่วยลดขนาด
พื้นที่ส าหรับใช้เป็นหลุมฝังกลบขยะอีกด้วย 

 

 

ภาพที่  4 องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยของ
ตัวอย่างขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 
 

7. แนวทางการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยวิธีการ
วิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (MCDA) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาวิเคราะห์หา
กิจกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยสามารถช่วยในการจัดการขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางส าหรับ
พิจารณาทางเลือก แสดงดังภาพที่ 5โดยการสร้างเลือกจะ
พิจารณาถึงการลดปริมาณมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
(Waste minimization) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 
การรีไซเคิลวัสดุและการบ าบัดทางชีวภาพ (Material 
recycling & biological treatment) การเผาท าลายโดย
น าพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ (Thermal treatment 
(with energy recovery))  การเผาท าลายโดยไม่น า
พลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ (Thermal treatment 
(without energy recovery)) และการฝังกลบ (Land 
disposal ) (Tan et. al., 2015 and Finnveden et. al., 
2005) 

 

ความช้ืน 
39% 

ขี้ เถา้ 
11% 

ของแขง็
ระเหยได ้

50% 
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ภาพที่ 5 การจัดระบบตามล าดับขั้นของการจัดการขยะมูล
ฝอย(Tan et. al., 2015 and Finnvedenet. al., 2005) 

 
ประกอบกับจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะรีไซเคิลภายในมหาวิทยาลัย พบว่าทั้งนักศึกษาและ
บุคลากรส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดการขยะ
รีไซเคิล ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการจัดการขยะรีไซเคิลอยู่ในระดับดี แต่
ยังขาดการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม และการสร้าง
จิตส านึกในการจัดการขยะรีไซเคิล ดังนั้นในการจัด
กิจกรรม หรือโครงการแต่ละปีจะต้องมีการเน้นในส่วนของ

การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะรีไซเคิล เช่น กิจกรรมสนับสนุนการคัดแยกขยะ 
ณ แหล่งก าเนิด การอบรมด้านการจัดการขยะให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร การจัดกิจกรรมธนาคารขยะหรือ
ขยะแลกไข่ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง การติดป้ายไวนิลประกาศ หรือสื่อ
สังคมออนไลน์  เป็นต้น และจะต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การมีกระบวนการ
จัดการจัดการขยะมูลฝอยที่ยัง่ยืนซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้
จากการเก็บรวบรวมร่วมกับการพิจารณากิจกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานจริงได้ พบว่ากิจกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอยส าหรับสร้างเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ในการ
น าไปใช้จริงประกอบด้วย การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด
ธนาคารขยะ ระบบหมักปุ๋ยการฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลเตาเผาแบบเผาท าลายซึ่งสามารถน ามาสร้าง
เป็นแนวทางเลือกส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยได้ทั้งหมด 
8 ทางเลือก แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3แนวทางเลือกส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ล าดับที ่ ทางเลือกส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
A1 การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A2 เตาเผาแบบเผาท าลาย -การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A3 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ระบบหมักปุ๋ย - การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A4 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ธนาคารขยะ - การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A5 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ธนาคารขยะ - เตาเผาแบบเผาท าลาย - การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A6 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ธนาคารขยะ - ระบบหมักปุ๋ย - การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
A7 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ระบบหมักปุ๋ย - เตาเผาแบบเผาท าลาย - การฝังกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล 
A8 การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด - ธนาคารขยะ - ระบบหมักปุ๋ย - เตาเผาแบบเผาท าลาย - การฝังกลบแบบ

ถูกหลักสุขาภิบาล 
A:  Alternative (ทางเลือก)
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8. เกณฑ์ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เทคโนโลยีทางเลือก
การจัดการขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

การประเมินทางเลือกที่ประกอบด้วยกิจกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้การก าหนด
เกณฑ์การประเมินเป็นสิ่ งส าคัญ  และจะต้องมีการ
พิจารณาให้มีความครอบคลุมในหลายๆ ด้าน และมีความ
เหมาะสมส าหรับน ามาพิจารณาในงานด้านการจัดการขยะ

มูลฝอย  ทั้งนี้การพิจาณาเกณฑ์ที่น ามาใช้ในการพิจารณา
จะต้องมีความเหมาะสมกับทางเลือกที่ได้สร้างขึ้นไว้ด้วย 
งานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาและก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับ
การพิจารณาทางเลือก ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน 
คือ ปัจจัยด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสังคม (Hanan, Burnley and Cooke 2013, 
Hokkanen and Salminen , 1997, Chung and Poon, 
1996) แสดงดังตารางที่ 4 ทั้งนี้จะไม่มีในส่วนของการ
พิจารณาในด้านโยบาย  

 
ตารางที่ 4  เกณฑ์ส าหรบัการวเิคราะห์และตดัสินใจแบบหลายหลักเกณฑ(์MCDA Criteria) 

เกณฑ ์(Criteria) 
ด้านเทคนิค (Technical) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณา 
 F1: ความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่

เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคต 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

เทคโนโลยีทางเลือกใดมีความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจะให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 แต่หากไม่มีความเหมาะสมจะให้ค่า
คะแนนเท่ากับ 0   

 F2: ความเหมาะสมต่อคุณลักษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

เทคโนโลยีทางเลือกใดมีความเหมาะสมต่อองค์ประกอบขยะมูลฝอย
จะให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 แต่หากไม่มีความเหมาะสมจะให้ค่า
คะแนนเท่ากับ 0 

 F3: ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ 
(ปัจจัยเชิงลบ) 

พิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าเข้าสู่หลุมฝังกลบหลังจาก
ผ่านการบ าบัดหรือก าจัดด้วยกิจกรรม หรือ เทคโนโลยีก่อนหน้า 

 F4: ความเหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

พิจารณาจากบุคลากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถควบคุมดูแลระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยในทางเลือกนั้นได้หรือไม่ โดยหากมีศักยภาพ
ในการควบคุมดูแลได้จะให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 แต่หากไม่มีศักยภาพ
ในการควบคุมดูแลจะให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 

 F5: ความยืดหยุ่นในการรองรับขยะมูลฝอย 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

พิจารณาจากศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอย โดยมีการก าหนด
คะแนน คือ 

- 0–10 ตัน/วัน มีคะแนนเท่ากับ 1 
- 10–20ตัน/วัน มีคะแนนเท่ากับ 2 
- 20–50ตัน/วัน มีคะแนนเท่ากับ 3 
- มากกว่า 50 ตัน/วัน มีคะแนนเท่ากับ 4 

ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณา 
 F6: พื้นที่ส าหรับรองรับเทคโนโลยี 

(ปัจจัยเชิงลบ) 
พิจารณาจากขนาดพื้นที่ท่ีต้องใช้ส าหรบัรองรบัระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยทั้งหมด 

 F7: ค่าการลงทุนเทคโนโลยี พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างเทคโนโลยีและการจัด
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ตารางที่ 4  เกณฑ์ส าหรบัการวเิคราะห์และตดัสินใจแบบหลายหลักเกณฑ(์MCDA Criteria) 

เกณฑ ์(Criteria) 
(ปัจจัยเชิงลบ) กิจกรรมทั้งหมดของแต่ละทางเลือก 

 F8: ค่าด าเนินการ 
(ปัจจัยเชิงลบ) 

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของเทคโนโลยีและการจัด
กิจกรรมทั้งหมดของแต่ละทางเลือก 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณา 
 F9: ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 

(ปัจจัยเชิงลบ) 
พิจารณาจากผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของแต่ละเทคโนโลยี โดย
แบ่งการให้คะแนนผลกระทบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

- เทคโนโลยีการคัดแยกมีคะแนนเท่ากับ 0  
- การบ าบัดทางชีวภาพมีคะแนนเท่ากับ 1  
- เทคโนโลยีการฝังกลบมีคะแนนเท่ากับ 2 
- เทคโนโลยีการเผาขยะมีคะแนนเท่ากับ 3 

 F10: ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 
(ปัจจัยเชิงลบ) 

พิจารณาจากผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของแต่ละเทคโนโลยี โดยแบ่ง
การให้คะแนนผลกระทบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  

- เทคโนโลยีการคัดแยกมีคะแนนเท่ากับ 0  
- การบ าบัดทางชีวภาพมีคะแนนเท่ากับ 1 
- เทคโนโลยีการเผาขยะมีคะแนนเท่ากับ 2 
- เทคโนโลยีการฝังกลบมีคะแนนเท่ากับ 3 

 F11: ผลกระทบต่อคุณภาพดิน 
(ปัจจัยเชิงลบ) 

พิจารณาจากผลกระทบต่อคุณภาพดินของแต่ละเทคโนโลยี โดยแบ่ง
การให้คะแนนผลกระทบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

- เทคโนโลยีการคัดแยกมีคะแนนเท่ากับ 0 
- การบ าบัดทางชีวภาพมีคะแนนเท่ากับ 1  
- เทคโนโลยีการเผาขยะมีคะแนนเท่ากับ 2 
- เทคโนโลยีการฝังกลบมีคะแนนเท่ากับ 3 

 F12: การใช้พื้นที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย 
(ปัจจัยเชิงลบ) 

พิจารณาจากขนาดพื้นที่ท่ีต้องใช้ส าหรับขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จะเข้า
สู่หลุมฝังกลับในการก าจัดขั้นสุดท้าย 

ด้านสังคม (Social) เกณฑ์ส าหรับการพิจารณา 
 F13: ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังจะได้รับ 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

พิจารณาจากการสร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 

 F14: โครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
(ปัจจัยเชิงบวก) 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

Factor: F (ปัจจัย)
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เนื่องจากในด้านดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในการ
วางแผนการด าเนินงาน โดยในแต่ละด้านต่างๆ ท่ีน ามา
เป็นเกณฑ์ส าหรับการพิจารณานั้นจะมีการก าหนดปัจจัย
ย่อยที่แตกออกจากเกณฑ์หลักที่มีผลต่อระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย 15 ปัจจัย เพื่อให้การประเมินมีความ
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอย และก่อให้เกิดความยั่งยืนของการ
ด าเนินงาน โดยในแต่ละปัจจัยย่อยมีการวางเกณฑ์ส าหรับ
พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการส ารวจหาข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้
มีการค านึงถึงแหล่งข้อมูลที่จะน ามาพิจารณาสามารถ
ประเมินให้อยู่ในรูปของตัวเลขได้ เนื่องจากจะต้องน า
คะแนนท่ีได้จากข้อมูลต่างๆ  ในแต่ละปัจจัย รวมกันเป็น
คะแนนรวมของแต่ละทางเลือกเพื่อพิจารณาหาทางเลือกที่
เหมาะสม 

 
9. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย 

จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยเพื่อน ามาเป็นข้อมูลส าหรับพิจารณา
ใส่ลงในแต่ละทางเลือก ทั้งนี้ ในแต่ละปัจจัยมีการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบกับข้อมูลที่เป็น
การด าเนินงานกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเป็นผลจากการพิจารณาในภาพรวมของทุก
กิจกรรมหรือเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีอยู่ในแต่ละทางเลือก
แสดงดังตารางท่ี 5  ซึ่งในแต่ละปัจจัยเป็นการน าข้อมูลที่
ได้จากการพิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละทางเลือก 
หรือค านวณจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องท าการก าจัด 
พิจารณาถึงความเหมาะสมของทางเลือกต่อปริมาณมูล
ฝอยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันและศักยภาพในการรองรับ
ปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คาดการณ์ปริมาณ
ยะมูลฝอยไว้ที่ 5,000 กก./สัปดาห์ รับผิดชอบโดยผู้ที่ได้
การมอบหมายหน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยั  โดยมีรายละเอียดผล
การพิจารณาดังต่อไปนี ้

การพิจารณาความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคต (F1) เป็นการพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของทางเลือกต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและศักยภาพในการรองรับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในอนาคต  ความเหมาะสมต่อคุณลักษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย(F2) พิจาณาจากขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นสามารถผ่านกระบวนการกิจกรรม หรือเทคโนโลยี
ในทางเลือกนั้นๆ ได้หรือไม่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
หลุมฝังกลบ (F3) เป็นการค านวณปริมาณขยะมลูฝอย หรือ
ปริมาณขี้เถ้ากรณีในทางเลือกนั้นๆ มีการเผาขยะ ความ
เหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร(F4) พิจารณาจากความ
เหมาะสมกับจ านวนคนงานและองค์ความรู้ที่มีอยู่จริง โดย
ไม่พิจารณาจ้างคนงานเพิ่มเติมเนื่องจากก่อให้ เกิด
งบประมาณในการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นใน
การรองรับขยะมูลฝอย(F5) พิจารณาจากศักยภาพในการ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยพื้นที่ส าหรับรองรับเทคโนโลยี 
(F6) พิจารณาจากการค านวณพื้นท่ีที่ต้องใช้ส าหรับการ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และพื้นที่ที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรม เช่น ธนาคารขยะ ขยะแลกไข่ เป็นต้น ค่าการ
ลงทุนเทคโนโลยี(F7) พิจารณาจากการค านวณค่าการ
ลงทุนการก่อสร้างเทคโนโลยีทั้งหมดรวมถึงงบประมาณตั้ง
ต้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละทางเลือก ค่า
ด าเนินการ(F8) พิจารณาจากการค านวณค่าด าเนินการที่
ต้องใช้ในการด าเนินงานของเทคโนโลยีทั้งหมดในแต่ละ
ทางเลือก อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ไม่ได้พิจารณาข้อมูลค่า
ด าเนินการของการเก็บขนขยะมูลฝอย เนื่องจากการ
พิจารณาข้อมูลในส่วนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มีความผันผวนไม่คงที่ผลกระทบต่อคุณภาพ
อากาศ(F9)  ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า (F10) และผลกระทบ
ต่อคุณภาพดิน(F11) เป็นผลรวมคะแนนที่มีการพิจารณา
ตามเกณฑ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
เทคโนโลยี หรือกิจกรรม ในแต่ละทางเลือก จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย 
การใช้พื้นที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย(F12) พิจารณาจาก
การค านวณพื้นที่ที่ต้องใช้รองรับขยะมูลฝอย หรือขี้เถ้า ที่
จะเข้าสู่หลุมฝังกลบในการก าจัดขั้นตอนสุดท้าย   ซึ่งเป็น
ส่วนที่เหลือจากการด าเนินกิจกรรมหรือเทคโนโลยีก่อน
หน้า 
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ตารางที่ 5ผลการรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการจัดการขยะมลูฝอย 

เกณฑ์ (Criteria) 
ทางเลือก (Alternative: A) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

ด้านเทคนิค (Technical)         
 F1: ความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคต 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 F2: ความเหมาะสมต่อคุณลักษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 F3: ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่หลุมฝังกลบ
(ตัน/วัน) 

0.71 0.08 0.67 0.24 0.02 0.19 0.07 0.02 

 F4: ความเหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร 1 0 1 1 0 1 0 0 
 F5: ความยืดหยุ่นในการรองรับขยะมูลฝอย 1 1 1 1 1 1 1 1 
ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic)         
 F6: พื้นที่ส าหรับรองรับเทคโนโลยี(ไร่) 6.0 6.25 8.75 6.05 6.30 8.80 9.00 9.05 
 F7: ค่าการลงทุนเทคโนโลยี (ล้านบาท/ตัน) 3.000 8.000 3.250 3.001 8.001 3.251 8.250 8.251 
 F8: ค่าด าเนินการ (บาท/ตัน/วัน)* 200 1,200 315 1,948 2,948 2,063 1,315 3,063 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)         
 F9: ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 3 5 4 3 5 4 6 6 
 F10: ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 3 4 4 3 4 4 5 5 
 F11: ผลกระทบต่อคุณภาพดิน 3 5 4 3 5 4 6 6 
 F12: การใช้พื้นที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอย

(ไร่) 
0.525 0.058 0.493 0.176 0.018 0.142 0.052 0.013 

ด้านสังคม (Social)         
 F13: ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จะ
ได้รับ (การขายขยะรีไซเคิล) 

0 0 270 5,703 5,703 5,973 270 5,973 

 F14: โครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง(เฉลี่ยต่อปี) 

0 0 1 2 2 2 1 2 

Factor: F (ปัจจัย)*ค่าด าเนินการยังไม่คิดรวมค่าใช้จ่ายรวมในส่วนของการเก็บขนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนไม่คงที่ 
 

ประโยชน์ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง จะได้รับ (F13) พิจารณาจากรายได้จากการ
จัดกิจกรรม ซึ่งจะมีเฉพาะในทางเลือกที่ก าหนดให้มีการ
จัดกิจกรรมธนาคารขยะ หรือขยะแลกไข่ และทางเลือกท่ี
ก าหนดให้มีระบบหมักปุ๋ย เท่านั้น โครงการหรือกิจกรรม

ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (F14) พิจารณาจากจ านวน
โครงการที่เกี่ยวข้องและมีส่วนสนับสนุนในการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในมหาวิทยาลยั เนื่องจากการจัดกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรมี
ส่วนร่วมกับการจัดการขยะมูลฝอย และสร้างจิตส านึกใน
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การช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนของการด าเนินงาน ซึ่ง
พิจารณาจากข้อมูลโครงการ หรือกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณที่ผ่านมาจะมีโครงการที่เสนอขอและได้รับ
การจัดสันงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้มี
การด าเนินโครงการเฉลี่ยต่อปี โดยเป็นโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (ภาพท่ี 6 และ 7) 

 

 

ภาพที่ 6 กิจกรรมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิลใน
ส านักงานส าหรับบุคลากร (ภาพจากโครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว) 
 

 

ภาพที่ 7 กิจกรรมสนับสนุนการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร (ภาพจากกิจกรรม
ธนาคารขยะ และขยะแลกไข่ ด าเนินการโดยนักศึกษา) 
นอกจากนี้ยังมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการน า
วัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ภาพที่ 8)ซึ่ง
โครงการเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง

จิตส านึกให้กับนักศึกษา และบุคลากร ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยได้ 
 

 

ภาพที่ 8 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุรีไซเคิล (ภาพจากโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุรีไซเคิล) 
 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยตา่ง ๆ ของเกณฑ์หลัก
ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคม จะเห็นได้ว่าข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ
ตามแต่ละปัจจัยย่อยมีหน่วยที่แตกต่างกันจึงยังไม่
สามารถรวมคะแนนกันได้ จึงต้องท าการปรับค่าคะแนน
ในแต่ละข้อมูลให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน หรือไม่มีหน่วย 
ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Normalised แสดงดังตารางที่ 6
ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 0.00-1.00เทคโนโลยีทางเลือกที่ดี
ที่สุดของปัจจัยประเมินจะมีค่า Normalised เท่ากับ 1 
ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางเลือกที่แย่ที่สุดของปัจจัย
ประเมินย่อยใด ๆ จะมีค่าNormalisedเท่ากับ 0ส่วน
เทคโนโลยีทางเลือกอื่นๆ จะมีค่าNormalised อยู่
ระหว่าง 0 ถึง1กรณีที่มีค่าNormalisedเท่ากับ 0คือ
เทคโนโลยีที่ไม่ความเหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร มีค่า
การลงทุนและค่าการด าเนินการเทคโนโลยีสูงเกินไป ไม่
สามารถสร้างรายได้จากผลพลอยได้ หรือผลประโยชน์ที่
จะได้รับน้อย และเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

829

ตารางที่ 6 ผลการค านวณค่า Nomalised  

เกณฑ์ (Criteria) 
ทางเลือก (Alternative: A) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
ด้านเทคนิค (Technical)         
 F1: ความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูล

ฝอยที่ เกิ ดขึ้นและแนวโน้มใน
อนาคต 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 F2: ความเหมาะสมต่อคุณลักษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 F3: ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่หลุมฝัง
กลบ 

0 0.913 0.066 0.684 0.990 0.750 0.923 1.000 

 F4: ความเหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 
 F5: ความยืดหยุ่นในการรองรับขยะมูล

ฝอย 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic)         
 F6: พื้นที่ส าหรับรองรับเทคโนโลยี 1.000 0.920 0.100 0.980 0.900 0.080 0.020 0.000 
 F7: ค่าการลงทุนเทคโนโลยี 1.000 0.048 0.925 1.000 0.048 0.952 0.000 0.000 
 F8: ค่าด าเนินการ 1.000 0.651 0.960 0.389 0.040 0.349 0.611 0.000 
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)         
 F9: ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 1.000 0.333 0.667 1.000 0.333 0.667 0.000 0.000 
 F10: ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 1.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0.500 0.000 0.000 
 F11: ผลกระทบต่อคุณภาพดิน 1.00 0.333 0.667 1.000 0.333 0.667 0.000 0.000 
 F12: การใช้พื้นที่ส าหรับฝังกลบขยะมูล

ฝอย 
0.000 0.912 0.063 0.682 0.990 0.748 0.924 1.000 

ด้านสังคม (Social)         
 F13: ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง จะได้รับ (การขายขยะรี
ไซเคิล) 

0.000 0.000 0.045 0.955 0.955 1.000 0.045 1.000 

 F14: โครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  

0.000 0.000 0.500 1.000 1.000 1.000 0.500 1.000 

Factor: F (ปัจจัย) 
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เมื่อท าการ Normalised ข้อมูลจึงสามารถรวม
คะแนนของแต่ละทางเลือกได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
เกณฑ์ที่น ามาประเมินแต่ละด้านมีมีมุมมองความส าคัญ
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาค่าถ่วงน้ าหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ จึงต้องน าค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยแต่ละด้านมาพิจารณาในการวิเคราะห์ด้วย 
โดยการน าค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญ (หารด้วย 100) 
คูณกับค่า Normalised ทีค่ านวณได้จากนั้นเมื่อปรับค่า
Normalised ตามค่าถ่วงน้ าหนักความส าคัญแล้วท าการ
รวมคะแนนของแต่ละเทคโนโลยีทางเลือกที่ ไ ด้
เรียงล าดับจากเทคโนโลยีทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุด 
ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมที่สุด ไปยังเทคโนโลยีทางเลือก
ที่มีคะแนนน้อยท่ีสุด ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ซึ่งได้จากผลการให้ค่าถ่วงน้ าหนักของผู้เช่ียวชาญด้าน
ต่างๆ โดยงานวิจัยนี้ก าหนดผู้เช่ียวชาญที่จะต้องให้ค่า
ถ่วงน้ าหนัก คือ ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ผู้ เ ช่ียวชาญด้ าน เศรษฐศาสตร์  ผู้ เ ช่ี ยวชาญด้ าน
สิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยและ
เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากทราบถึง
ปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การพิจารณาค่า
ถ่วงน้ าหนักแสดงดังตารางที่ 7 ซึ่งมีการพิจารณาค่าถ่วง
น้ าหนัก ท้ัง 4 ด้านเพื่อให้ได้ทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
และมีผลต่อความยั่งยืนของการจัดการขยะมูลฝอย ด้าน
เทคนิค ได้ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 28.5 เนื่องจาก
การเลือกเทคโนโลยีต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณ 
และองค์ประกอบของขยะมูลฝอย เพื่อให้การพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอยสามารถเกิดขึ้นได้ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ได้ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 27.0 เนื่องจากเป็น
ข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพทางการเ งิน และการเกิด
ผลตอบแทนท่ีสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อม ให้ค่าถ่วง
น้ าหนัก เท่ ากับร้อยละ26.5 เนื่ องจากการเลือก
เทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมจะ ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งด้านสังคมให้ค่าถ่วงน้ าหนัก

เท่ากับร้อยละ 18 เนื่องจากถ้าสามารถเลือกเทคโนโลยี
การจัดการขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมทั้งด้านเทคนิค
และด้านสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม
และเกิดการยอมรับของนักศึกษาและบุคลากรได้  

จากการพิจารณาทางเลือกส าหรับการจัดการขยะ
มูลฝอยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรังด้วยหลักการ MCDA แสดงให้เห็นได้ว่า
เทคโนโลยีทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง มากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ล าดับที่ 
1 คือเทคโนโลยีทางเลือกที่ A4 ประกอบด้วยเทคโนโลยี 
คือ การคักแยก ณ แหล่งก าเนิด ธนาคารขยะ การฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลล าดับที่ 2 คือเทคโนโลยี
ทางเลือกที่ A6 ประกอบด้วยเทคโนโลยี คือ การคัด
แยกณ แหล่งก าเนิดธนาคารขยะ ระบบหมักปุ๋ย การฝัง
กลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลล าดับที่ 3 คือ เทคโนโลยี
ทางเลือกที่ A1 ประกอบด้วยเทคโนโลยีคือ การฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาลซึ่ งเทคโนโลยีทางเลือกที่มี
คะแนนรวมจากการวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละด้าน ทั้ง
ปัจจัยด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านสังคม มากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 2.448 คือ 
เทคโนโลยีทางเลือกที่ A4 เป็นเทคโนโลยีที่สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเข้าสู่บ่อฝังกลบได้มาก สามารถ
เพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิลได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีปริมาณ
ขยะรีไซเคิลค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีการน ากลับมาใช้ใหม่
หรือขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าผ่านธนาคารขยะ จะ
ช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ เข้ าสู่ บ่อฝั งกลบ ได้มาก 
ประกอบกับช่วยลดการใช้พื้นที่ส าหรับเทคโนโลยี ค่า
ลงทุนเทคโนโลยี และค่าด าเนินการ และเป็นเทคโนโลยี
ทางเลือกที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีร่วนร่วมของคนในองค์กรทั้ง
นักศึกษาและบุคลากรได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการสนับสนุน และมี
ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน มีการถ่ายทอดกิจกรรมของ
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นักศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จึงก่อให้เกิดการด าเนินงาน
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใ ช้ในการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของการด าเนินงาน

ของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ส่งผล
ต่อความต่อเนื่องของการด าเนินงานในด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ตารางที่ 7 ผลการค านวณค่า Nomalised  กับ ค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting: W) 

เกณฑ์ (Criteria) 
ทางเลือก (Alternative: A) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
ด้านเทคนิค (Technical) W = 

28.5 
        

 F1: ความเหมาะสมกับปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ เกิดขึ้นและแนวโน้มใน
อนาคต 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 F2: ความเหมาะสมต่อคุณลักษณะ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 F3: ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่หลุมฝัง
กลบ 

0.000 0.260 0.019 0.195 0.282 0.214 0.263 0.285 

 F4: ความเหมาะสมต่อศักยภาพองค์กร 0.285 0.000 0.285 0.285 0.000 0.285 0.000 0.000 
 F5: ความยืดหยุ่นในการรองรับขยะมูล

ฝอย 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ด้านเศรษฐศาสตร์ 
(Economic) 

W = 
27.0 

        

 F6: พื้นที่ส าหรับรองรับเทคโนโลยี 0.270 0.248 0.027 0.266 0.243 0.022 0.004 0.000 
 F7: ค่าการลงทุนเทคโนโลยี 0.270 0.013 0.257 0.270 0.013 0.257 0.000 0.000 
 F8: ค่าด าเนินการ 0.270 0.176 0.259 0.105 0.011 0.094 0.165 0.000 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) 

W = 
26.5 

        

 F9: ผลกระทบตอ่คุณภาพอากาศ 0.265 0.088 0.177 0.265 0.088 0.177 0.000 0.000 
 F10: ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 0.265 0.133 0.133 0.265 0.133 0.133 0.000 0.000 
 F11: ผลกระทบต่อคุณภาพดิน 0.265 0.088 0.177 0.265 0.088 0.177 0.000 0.000 
 F12: การใช้พื้นที่ส าหรับฝังกลบขยะมูล

ฝอย 
0.000 0.242 0.017 0.181 0.262 0.198 0.245 0.265 

ด้านสังคม (Social) W = 
18.0 

        

 F13: ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา

0.000 0.000 0.008 0.172 0.172 0.180 0.008 0.180 
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ตารางที่ 7 ผลการค านวณค่า Nomalised  กับ ค่าถ่วงน้ าหนัก (Weighting: W) 

เกณฑ์ (Criteria) ทางเลือก (Alternative: A) 
เขตตรัง จะได้รับ (การขายขยะรี
ไซเคิล) 

 F14: โครงการหรือกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  

0.000 0.000 0.090 0.180 0.180 0.180 0.090 0.180 

 รวมคะแนน 1.890 1.248 1.447 2.448 1.473 1.916 0.775 0.910 
 จัดล าดับ 3 6 5 1 4 2 8 7 
Factor: F (ปัจจัย) 
 

ส่วนเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ๆ มีคะแนนน้อยลงไป
ตามล าดับ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยจึงไม่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีเตาเผาขยะที่มคี่าใช้จ่ายสูง ซึ่งไม่
คุ้มค่ากับการลงทุนและการด าเนินการ ซึ่งการน า
เทคโนโลยีเตาเผาขยะมาใช้เคยได้มีการด าเนินการมา
ก่อนหน้านี้แต่ประสบปัญหาในด้านการควบคุมดูแล ค่า
การด าเนินการ ตลอดจนการซ่อมแซมเมื่อเกิดการ
เสียหายจนต้องหยุดใช้งาน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปริมาณของขยะมูลฝอย การศึกษา
การหาความหนาแน่นของขยะมูลฝอย และการศึกษา
ข้อมูลของปัจจัยส าหรับการวิเคราะห์หาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สรุปได้ดังนี้จากการศึกษา
ปริมาณของขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในช่วงเปิดภาคเรียนปี
การศึกษาที่ 2555ถึง ปีการศึกษา 2556 มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเฉลี่ย 1,410กิโลกรัม/สัปดาห์ และมีความ
หนาแน่นของขยะมูลฝอยเฉลี่ย 58 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร องค์ประกอบของขยะมูลฝอยโดยส่วนใหญ่เป็น
ขยะรีไซเคิลที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือขาย
ให้กับร้ านรับซื้ อของเก่ า เพื่ อสร้ างก า ไรจากการ
ด าเนินงานได้ 

ผลการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรัง จากการก าหนดเทคโนโลยีทางเลือกทั้งหมด 8
ทางเลือก และก าหนดเกณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ทั้งหมด 4 ปัจจัยหลัก คือ 
ด้านเทคนิคด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสังคม ผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่มีความเหมาะสม
ในการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มากที่สุด คือ 
ทางเลือกที่ A4ประกอบด้วยการคักแยก ณ แหล่งก าเนิด 
ธนาคารขยะ และการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่ง
เป็นทางเลือกที่สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
น าไปก าจัด มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยน้อย และลดพื้นที่ที่ ใ ช้ส าหรับการก าจัดในขั้น
สุดท้ายด้วยวิธีการฝังกลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 
ดังนั้นในการด าเนินงานจริงสามารถน าข้อมูลส่วนอื่นๆ 
เข้ามาร่วมในการพิจารณาเพิ่มเติมได้ในอนาคต เช่น 
การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การมีค่าการลงทุน
เทคโนโลยีเตาเผาขยะที่ถูกลง หรือการด าเนินการ
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ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

วิธีการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria DecisionAnalysis: MCDA) สามารถน าไป
ประประยุกต์ใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ 
ได้ เช่น การพิจารณาทางเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย ทั้งชุมชน อุตสาหกรรม โดย
เฉาะอุตสาหกรรมขนาดย่อม จากการประสบปัญหาทั้ง
ในด้านวิธีการที่เหมาะสม การลงทุน และการดูแลรักษา
แต่จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบวิธีการใช้งาน ทั้งในส่วน
ของการสร้างแนวทางเลือก และเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ใน
การพิจารณา (Feo, Gisi and Galasso, 2008)ให้
เหมาะสมกับวิธีการ องค์กร หรือผู้ใช้งาน และความ
เป็นไปได้ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
เป็นแนวทางน าไปใช้งานจริง 
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Fuel Briquette from Biomass Residues of Locally Roasted Coffee Bean  

 
อานนท์ ไทยกรณ ์(Anon Thaikorn)* ภัชยานันท์ ย่างไพบูลย ์(Patchayanan Yangphibool)** 

บัญจรตัน์ โจลานันท์ (Banjarata Jolanun)*** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อพัฒนาแท่งเช้ือเพลิงจากชีวมวลเหลือทิง้ของกลุ่มวิสาหกิจกาแฟคั่วท้องถิ่น ด้วยวิธีการ

อัดขึ้นรูปแบบมือและแบบเครื่องอัด รวมทั้งการประเมินสมบตัิทางกายภาพ เคมี ค่าความร้อน และประสิทธิผลภายใตส้ภาวะ
การใช้งานจริงของแท่งเช้ือเพลิง ผลการศึกษาพบว่า ชีวมวลเหลือทิ้ง (กะลากาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ) มีศักยภาพด้าน
พลังงานความร้อนและสามารถพัฒนาเป็นแท่งเช้ือเพลิงด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปด้วยมือ เง่ือนไขที่เหมาะสมของการศึกษานี้ คือ 
อัตราส่วนผสมตัวประสาน (แป้งเปยีก) ที่ร้อยละ 10.5 (โดยมวล) พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการอัดต่อกอ้น 1-1.5 นาท ี แท่ง
เช้ือเพลิงมลีักษณะผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน รูปร่างตรง และมีสภาพการคงรูปสูง ส าหรับค่าความร้อน ระยะเวลาในการติดไฟ 
ระยะเวลาท่ีใช้ต้มน้ าจนเดือด และอณุหภมูิสูงสุดของน้ าเดือด พบวา่มีคา่เท่ากับ 4,160 Cal/g, 53 นาท,ี 10 นาท,ี และ 94.5 ๐C 
ตามล าดับ 

ABSTRACT 
This study aimed to develop fuel briquette from biomass residues of locally roasted coffee 

bean SMEs by using mechanical extruder and manual compactor tool.  Physical and chemical 
properties, heating value, and the effectiveness of fuel briquette use were also examined.  Results 
show that biomass residues (parchment and silver skin) offering potential for heat were successfully 
formed the briquette by using manual compactor tool.  Fuel briquette with mixed starch binder at 
10.5% (by mass) was an appropriate condition, under which the manual compactor tool was able to 
produce each briquette per 1-1.5 min with good visual quality and physical characteristics thus the 
heating value, duration of combustion, duration of boiling, and boiling temperature were 4,160 Cal/g, 
53 min, 10 min, and 94.5 oC, respectively. 

 
ค าส าคัญ : แท่งเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก กาแฟ 
Key Words : briquette, fuel, alternative energy, coffee 
*ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หลักสูตรวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม สำขำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
**ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี หลกัสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำขำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
***ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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บทน า 
กาแฟ จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในพื้นที่สูง

ภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกาแฟของ
ประเทศมีประมาณ 269,596 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 37,366 
ตันต่อปี แบ่งเป็นกาแฟอาราบิก้าที่นิยมน ามาท าเป็น
กาแฟคั่วบด และพื้นที่ปลูกอยู่บริเวณพื้นที่สูงภาคเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และ
เพชรบูรณ์ ที่เหลือเป็นกาแฟโรบัสต้าที่นิยมน ามาท าเป็น
กาแฟส าเร็จรูป พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดชุมพรและ
ระนอง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ด้วยความ
นิยมบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ความต้องการสารกาแฟอาราบิก้า
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ปลูกและผลิตกาแฟคั่ว (อาราบิก้า) 
ขนาดเล็กอย่างครบวงจร ตั้งอยู่ที่อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณการผลิตสารกาแฟโดยเฉลี่ย 16 
– 20 ตันต่อปี และเกิดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งในส่วนที่เป็น
กะลากาแฟ (parchment) และเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ 
(silver skin) จากการผลิตสารกาแฟ รวมประมาณ 4 ตัน
ต่อป ี(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน, 2557) 

ส าหรับด้านการจัดการวัสดุ เหลือทิ้งที่ ได้จาก
กระบวนการผลิตสารกาแฟโดยส่วนใหญ่มักใช้วิธีการเผา
ท าลาย ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและ
กลิ่นรบกวน ตลอดจนปัญหาการร้องเรียนที่ตามมา 
เนื่องจากวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าว เป็นวัสดุที่ไม่อุ้มน้ า จึงไม่
เหมาะส าหรับน าไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุคลุมดินทาง
การเกษตรได้ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน , 
2557) อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยองค์ประกอบของกะลา
กาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
หลักประมาณ 40-50% (Kondamudi et al.,2008) จึง
มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานชีวมวล
ได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแท่ง
เช้ือเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟ
สดแม่ตอนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในการจัดการของเสีย
หรือวัสดุเหลือทิ้งอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (การ
เผาท าลาย) ลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ 

นอกจากนี้ แท่งเช้ือเพลิงที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของแก๊สหุงต้ม ซึ่งราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้เป็นพลังงานทางเลือกให้แก่ภาคครัวเรือน
ได้อีกแนวทางหนึ่ง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนด้านพลังงานชีวมวล 
2.  เพื่อศึกษาเง่ือนไขทางเทคนิคที่เหมาะสมในการ

ผลิตแท่งเชื้อเพลิง 
3.  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้งานของแท่ง

เชื้อเพลิงที่พัฒนาขึ้น 

วิธีการวิจัย 
1.  วัสดุชีวมวลและตัวประสาน 

วัสดุชีวมวลที่ใช้ศึกษาทดลองนี้ เป็นวัสดุผสม 
ของกะลากาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟที่เหลือทิ้งจากการ
ผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน (เนื่องจาก
เครื่องกะเทาะเปลือกสารกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็น
เครื่องแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่สามารถท าการแยก
กะลากาแฟกับเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟออกจากกันได้) ที่ผ่าน
การเตรียมโดยการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนท าการ
วิเคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมีเพื่อศึกษาใน
ล าดับต่อไป 

ตัวประสานที่ใช้ในการทดลองเตรียมขึ้นจาก
แป้งมันส าปะหลังในรูปของแป้งเปียก โดยน าแป้งมัน
ส าปะหลังท าละลายโดยการต้มให้อยู่ในรูปของแป้งเปียก 
ประมาณ 3-5 นาที จะได้แป้งเปียกที่มีลักษณะที่มีสีขาว
ขุ่น 

2.  เครื่องอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิง 
การศึกษานี้ได้ทดลองเปรียบเทียบเทคนิคการ

อัดขึ้นรูปของแท่งเชื้อเพลิง โดยใช้กระบวนการอัดรีดเย็น
ด้วยวิธีการอัดมือ (ลดาวัลย์ และคณะ, 2555) และ
วิธีการอัดเครื่องแนวนอนแบบเกลียวหมู (อนุเคราะห์
เครื่องโดย ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดัง
แสดงในรูปที่ 1 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

837

 
(ก)                                     (ข) 

รูปที ่1 เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง 
(ก วิธีอัดมือ; ข วิธีอัดเครื่อง) 

 
ลักษณะการท างานด้วยวิธีการอัดมือ อาศัย

หลักการของลูกสูบอย่างง่ายและใช้แรงคนในการอัดแท่ง
เช้ือเพลิง โดยส่วนประกอบของเครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) กระบอกอัดแท่งเช้ือเพลิง มี
ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ แท่งอัดและกระบอกอัด โดย
แท่งอัดมีรูปร่างเหมือนก้านลูกสูบท าจากเหล็กมีรูกลวง
ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ที่หัว
และท้ายของแท่งอัดยึดด้วยฐานเหล็กวงกลม ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ส่วนตัวกระบอกอัดท าจาก
เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5 เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นขนาดที่พอดีกับแท่งอดั ตัวกระบอกอัดมีความยาว 
20 เซนติเมตร (2) ฐานเครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิง ออกแบบ
เพื่อใช้เป็นฐานรองรับแรงอัดมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็ก
กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร เช่ือมด้วย
แท่งเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ความ
ยาว 14 เซนติเมตร ซึ่งพอดีกับรูกลวงของแท่งอัด โดยท า
การอัดแท่งเชื้อเพลิงจะท าให้เกิดรูกลวงของแท่งเช้ือเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร (ลดาวัลย์ และ
คณะ, 2555) 

3.  แผนการผลิตแท่งเชื้อเพลิง 
การศึกษาทดลองแบ่งออกเป็นสองระยะ ดังนี้ 
3.1. การทดสอบขั้นต้น 
ท าการทดสอบอัดขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงด้วย

วิธีการอัดมือและการอัดเครื่อง โดยแปรผัน อัตรา
ส่วนผสมระหว่างวัสดุชีวมวล (50 กรัม) : ตัวประสาน 
(แป้งเปียก) ที่ร้อยละ 2, 4, 6, 8 และ 10 โดยมวล 
ตามล าดับ เพื่อหาเง่ือนไขที่มีความเหมาะสมเบื้องต้น

ส าหรับการศึกษาในข้ันต่อไป โดยสังเกตความสามารถใน
การอัดขึ้นรูป ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของแท่ง
เชื้อเพลิงทุกเงื่อนไขที่ทดสอบ 

3.2. การทดสอบขั้นละเอียด 
ท าการผลิตแท่งเช้ือเพลิง โดยแปรผันอัตรา

ส่วนผสมระหว่างวัสดุชีวมวล (50 กรัม) : ตัวประสาน 
(แป้งเปียก) ที่ร้อยละ 6 (Exp.1), 7.5 (Exp.2), 9 
(Exp.3), 10.5 (Exp.5) และ 12 (Exp.6) โดยมวล 
ตามล าดับ แท่งเช้ือเพลิงที่ผ่านการอัดขึ้นรูปทุกชุดการ
ทดลองจะถูกน าไปตากแห้งตามธรรมชาติที่อุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมก่อนน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติ 

4.  การวิเคราะห์คุณสมบัติของแท่งเชื้อเพลิง 
แท่งเชื้อเพลิงทุกชุดการทดลองที่ทดสอบ จะท า

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ดังนี้ 
ความหนาแน่น (ASTM D E75) ความช้ืน (ASTM D 
3173-03) เถ้า (ASTM D 3174-04) สารที่ระเหยได้ 
(ASTM D 3175-07) คาร์บอนคงตัว (ASTM D 3172-
07a) ค่าความร้อน (ASTM D 5865-07a) โดยท าการ
ทดสอบ 2 ซ้ า 

5.  การทดสอบประสิทธิภาพการติดไฟของแท่ง
เชื้อเพลิง 

แท่งเ ช้ือเพลิงจากทุกเ ง่ือนไขการทดลอง
(ประมาณ 5 แท่ง /มวล 250-260 กรัม) จะถูกน ามา
ทดสอบ เพื่อประเมินระยะเวลาการติดไฟของแท่ง
เช้ือเพลิงที่ใ ช้ในการต้มน้ าจนเดือดและต่อเนื่องจน
กลายเป็นเถ้า รวมทั้งการประเมินปริมาณควัน สะเก็ดไฟ 
และกลิ่นภายใต้สภาวะการใช้งานจริง 

ผลการวิจัย 
1.  สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุชีวมวล 

จากการวิเคราะห์ขนาดคละของวัสดุทดลอง 
พบว่าขนาดของวัสดุจะอยู่ในช่วงความละเอียดของตะแกรง
เบอร์ 16 (1.19 mm) ร้อยละ 41.32 รองลงมาคือ ช่วง
ความละเอียดของตะแกรงเบอร์ 30 (0.589 mm) ตะแกรง
เบอร์ 50 (0.297 mm) และตะแกรงเบอร์ 100 (0.15 mm) 
ในสัดส่วนร้อยละ 32.50, 14.17 และ 5.15 ตามล าดับ ด้าน
สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุทดลอง พบว่ามีค่า
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ความช้ืนร้อยละ 8.44 ปริมาณเถ้าร้อยละ 4.58 ปริมาณ
ของแข็งระเหยง่ายร้อยละ 90.50 ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด
ร้อยละ 47.54 และมีค่า pH เท่ากับ 6.88 

2.  การทดสอบขั้นต้นที่อัตราส่วนผสมตัวประสาน
ร้อยละ 2-10 โดยมวล 

จากการแปรผันอัตราส่วนการผสมโดยการใช้
แป้งเปียกเป็นตัวประสาน (2-10% โดยมวล) แล้วท าการ
อัดขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงแบบอัดรีดเย็นด้วยวิธีการอัดมือ
และการอัดเครื่อง ผลการศึกษาพบว่าวิธีการอัดเครื่องไม่
สามารถอัดขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงเป็นก้อนได้ ลักษณะผิว
เปราะแตกภายใต้ทุกเง่ือนไขที่ทดสอบ ส่วนวิธีการอัดมือ
ในช่วงอัตราส่วนผสมของแป้งเปียกร้อยละ 6-10 พบว่า
สามารถอัดขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงได้ถึงได้ดี โดยลักษณะผิว
ของแท่งเช้ือเพลิงอยู่ในระดับผิวร้าวถึงผิวเรียบ และใช้
ระยะเวลาในการอัดขึ้นรูปเฉลี่ย 0.5-1.5 นาทีต่อก้อน 
(ตารางที่ 1) ดังนั้น เง่ือนไขที่ใช้ตัวประสานในอัตราส่วน
ร้อยละ 6-10 จึงเป็นเง่ือนไขท่ีมีความเหมาะสมเบื้องต้นที่
จะน าไปใช้ศึกษาในขั้นละเอียดต่อไป 
 
ตารางที่ 1 การอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงแบบอัดมือ (การ
ทดสอบขั้นต้น) 

รายการ 
ร้อยละอัตราส่วนผสมของตัวประสาน 

(โดยมวล) 
2 4 6 8  10 

ระยะเวลาการอัด 
(นาท/ีก้อน) 

>0.5  0.5-1  0.5-1  1-1.5  1-1.5 

การข้ึนรูป 
(ไม่ได้/ได้/ได้ดี) 

ไม่ได้ ไม่ได้ ได้ ได้ด ี ได้ด ี

ลักษณะผิว 
(เรียบ/ร้าว/
เปราะแตก) 

เปราะ
แตก 

เปราะ
แตก 

ร้าว เรียบ เรียบ 

3.  การทดสอบขั้นละเอียดที่อัตราส่วนผสมตัว
ประสานร้อยละ 6-12 โดยมวล 

จากการศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมตัว
ประสาน 5 ชุดการทดลอง (ร้อยละ 6, 7.5, 9, 10.5, 12) 
โดยท าการวิเคราะห์ระยะเวลาในการอัด ความสามารถ
ในการขึ้นรูป ลักษณะผิว รูปร่าง และสภาพการคงรูปของ
แท่งเชื้อเพลิง (ตารางที่ 2) พบว่าระยะเวลาในการอัดขึ้น

รูปทุกเง่ือนไขเฉลี่ยประมาณ 0.5-2 นาทีต่อก้อน 
ความสามารถในการอัดขึ้นรูปทุกเง่ือนไขอยู่ในระดับขึ้น
รูปได้ถึงได้ดี อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาบ่งช้ีว่าอัตรา
ส่วนผสมตัวประสานโดยมวลที่ร้อยละ 9 ขึ้นไปเป็น
เง่ือนไขท่ีสามารถผลิตแท่งเช้ือเพลิง (หลังตากแห้ง)ให้มี
รูปร่างก้อนตรงไม่บิดงอ นอกจากนี้แท่งเช้ือเพลิงยัง
สามารถคงรูปได้ในระดับปานกลางถึงสูง (รูปที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 การอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงแบบอัดมือ (การ
ทดสอบขั้นละเอียด) 
รายการ ร้อยละอัตราส่วนผสมของตัวประสาน 

(โดยมวล) 
6 7.5 9.0 10.5 12 

ระยะเวลาการอัด 
(นาท/ีก้อน) 

 
0.5-1  0.5-1  1-1.5  1-1.5  >2 

การข้ึนรูป 
(ไม่ได้/ได้/ได้ดี) 

 
ได้ ได้ ได้ด ี ได้ด ี ได้ด ี

ลักษณะผิว 
(เรียบ/ร้าว/ 
เปราะแตก) 

ก่อน
ตาก 

ร้าว ร้าว เรียบ เรียบ เรียบ 

หลัง
ตาก 

เปราะ
แตก 

ร้าว ร้าว  เรียบ เรียบ 

รูปร่าง 
(บิดงอ/ตรง) 

ก่อน
ตาก 

บิดงอ บิดงอ ตรง ตรง ตรง 

หลัง
ตาก 

บิดงอ บิดงอ ตรง ตรง ตรง 

การคงรูป* 
(ต่ า/ปานกลาง/
สูง) 

ก่อน
ตาก 

ต่ า ต่ า 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 

หลัง
ตาก 

ต่ า ต่ า 
ปาน
กลาง 

สูง สูง 

หมายเหต:ุ *สภาพการคงรูปของแท่งเช้ือเพลิงขณะจัดเกบ็
และเคลื่อนย้าย 
 

 
(ผสมตัวประสานร้อยละ 6 โดยมวล) 
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(ผสมตัวประสานร้อยละ 7.5 โดยมวล) 

 
(ผสมตัวประสานร้อยละ 9 โดยมวล) 

 
(ผสมตัวประสานร้อยละ 10.5 โดยมวล) 

 
(ผสมตัวประสานร้อยละ 12 โดยมวล) 

รูปที่ 2 ลักษณะการขึ้นรูปของแท่งเชื้อเพลิง 
 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี 
และค่าความร้อนของแท่งเช้ือเพลิง พบว่า ค่าความ
หนาแน่น ปริมาณความช้ืน ปริมาณเถ้า ปริมาณของแข็ง
ระเหยง่าย ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด และค่าความร้อนของ
แท่งเช้ือเพลิงทุกเง่ือนไขที่ทดสอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 
กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ร้อยละ 11.15, 5.04, 84.01, 
45.91 และ 4,170 แคลอรี/กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)  

 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติของแท่งเชือ้เพลิงแบบอัดมือ 

พารามิเตอร์ 
ร้อยละอัตราส่วนผสมของตัวประสาน (โดยมวล) 

เฉลี่ย 6 7.5 9 10.5 12 
ความหนา 
แน่น (g/cc) 

0.41 0.44 0.47 0.51 0.54 0.47 

ความช้ืน
(%) 

7.93 9.08 11.50 13.31 13.91 11.1
5 

เถ้า (%) 4.04 5.00 5.26 5.15 5.76 5.04 
ของแข็ง
ระเหยง่าย 
(%) 

89.0
3 

85.92 83.25 81.54 80.34 84.0
1 

คาร์บอน
ท้ังหมด 
(%) 

48.6
5 

46.95 45.49 44.56 43.90 45.9
1 

ค่าความ
ร้อน 
(cal/g) 

4,19
0 

4,180 4,170 4,160 4,150 4,17
0 

 
 ผลการทดสอบสภาวะการใช้งานของแท่ง
เ ช้ือเพลิง โดยท าการวิ เคราะห์การจุดติดไฟ ได้แก่ 
ระยะเวลาในการจุดติดแท่งเช้ือเพลิง ระยะเวลาที่น้ า
เดือด อุณหภูมิสูงสุดของน้ าเดือด อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ า
เดือด และระยะเวลาในการติดไฟของแท่งเช้ือเพลิง 
พบว่าทุกชุดการทดลองของแท่งช้ือเพลิงขณะจุดติดไฟ มี
ลักษณะโดยทั่วไปท่ีเหมือนกัน คือ มีสีควันเป็นสีขาว เกิด
ควันในตอนเริ่มจุดไฟและค่อยๆ หายไป ไม่มีกลิ่นของ
แท่งเช้ือเพลิง ไม่มีสะเก็ดไฟเกิดขึ้น และลักษณะสีของ
เปลวไฟเป็นสีแดง ขณะที่ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการจุดติด
แท่งเชื้อเพลิง ระยะเวลาที่น้ าเดือด อุณหภูมิสูงสุดของน้ า
เดือด อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าเดือด และระยะเวลา(ความ
นาน)ในการติดไฟของทุกชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.06 
นาที, 12 นาที, 93.4 oC, 75.02 oC, และ 50 นาที 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1.  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการทดลองบ่งช้ีว่า วัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง 

(กะลากาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ) จากวิสาหกิจกาแฟ
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คั่วท้องถิ่นที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีศักยภาพและ
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะที่จะน ามาผลิตเป็น
เช้ือเพลิงอัดแท่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี เช่น ค่าความช้ืนค่อนข้างต่ า (น้อย
กว่าร้อยละ 10) ค่าเถ้าใกล้เคียงร้อยละ 4 นอกจากนี้วัสดุ
ทดลองมีปริมาณของแข็งระเหยง่ายและปริมาณคาร์บอน
ทั้งหมดค่อนข้างสูง (ร้อยละ 47.54) จึงมีโอกาสส่งผลให้
เกิดการติดไฟได้ง่ายและให้ค่าความร้อนสูงขึ้นตามไปด้วย 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2557; ชมธิดา ช่ืนนิยม, 
2553) 

จากผลการทดสอบขั้นต้น (ตัวประสาน 2-10 % 
โดยมวล) โดยท าการอัดขึ้นรูปแท่งเช้ือเพลิงแบบอัดมือ 
พบว่าหากใช้ตัวประสาน (แป้งเปียก) ในปริมาณน้อย
เกินไปจะท าให้ไม่สามารถอัดแท่งเช้ือเพลิงได้ แต่ในทาง
กลับกัน ถ้ายิ่งเพิ่มปริมาณแป้งเปียกมากเกินไปก็จะท าให้
ระยะเวลาในการอัดนานขึ้น เนื่องจากตัวแป้งเปียกมี
ความเหนียวที่เพิ่มมากขึ้นท าให้ต้องใช้เวลาในการอัดขึ้น
รูปนานขึ้น ขณะที่การอัดแท่งเช้ือเพลิงด้วยเครื่องอัดรีด
เย็นกลับพบว่าไม่สามารถอัดขึ้นรูปได้ทุกเ ง่ือนไขที่
ทดสอบ ทั้งนี้ อาจเป็นผลเนื่องจากแรงอัดขึ้นรูปด้วย
เครื่องอัดรีดเย็นมีแรงอัดที่สูงกว่าการอัดด้วยมือมาก 
ประกอบกับวัสดุทดลองมีคุณสมบัติไม่ดูดซึมน้ าแลไม่
เกาะติดกันภายใต้แรงอัดที่สูง แท่งเช้ือเพลิงจึงปริและ
เปราะแตกไม่ว่าจะเพิ่มอัตราส่วนของตัวประสานให้มาก
ขึ้นเท่าใดก็ตามก็ไม่สามารถยึดเกาะกันเป็นแท่งเช้ือเพลิง
ได้ 
 จากผลการทดสอบขั้นละเอียด (ตัวประสาน 6-
12 % โดยมวล) พบว่าอัตราส่วนผสมของตัวประสานมี
ผลต่อระยะเวลาการอัด ความสามารถในการข้ึนรูป 
ลักษณะผิวของแท่งเชื้อเพลิง รูปร่าง และสภาพการคงรูป
ของแท่งเชื้อเพลิง โดยอัตราส่วนผสมตัวประสานท่ีร้อยละ 
10.5 เป็นเง่ือนไขที่เหมาะสมของการศึกษานี้ เนื่องจาก
เป็นเง่ือนไขที่ใช้ระยะเวลาในการอัดขึ้นรูปเป็นแท่ง
เช้ือเพลิงต่อก้อนสั้นที่สุด ขณะเดียวกันแท่งเช้ือเพลิง
สามารถอัดขึ้นรูปได้ดี มีลักษณะผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน 
รูปร่างตรง และมีสภาพการคงรูปของแท่งเช้ือเพลิงสูง 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความช้ืนมีผลต่อค่าความร้อนของ
แท่งเช้ือเพลิง ซึ่งไม่ควรเกิน 10% ดังนั้น การศึกษานี้
เสนอแนะว่าควรลดค่าความช้ืน (13.31%) ของแท่ง
เช้ือเพลิงลงเล็กน้อย โดยเพิ่มเวลาในการตากแห้งแท่ง
เช้ือเพลิงให้นานขึ้น และอาจส่งผลให้ค่าความร้อนของแท่ง
เช้ือเพลิงเพิ่มสูงขึ้น 
 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีและค่าความร้อน
ของแท่งเช้ือเพลิง พบว่าอัตราส่วนผสมของตัวประสาน
และค่าความช้ืนของแท่งเชื้อเพลิงส่งผลโดยแปรผกผันต่อ
ปริมาณเถ้า ของแข็งระเหยง่าย คาร์บอนทั้งหมด และค่า
ความร้อนของแท่งเช้ือเพลิง ถึงแม้ว่าเ ง่ือนไขอัตรา
ส่วนผสมตัวประสานท่ีร้อยละ 10.5 (เง่ือนไขที่เหมาะสม) 
จะให้ค่าความร้อนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนผสมตัว
ประสานช่วงร้อยละ 6-9 ประมาณ 20 cal/g หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.48 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผสมตัวประสานท่ี
เง่ือนไขนี้ (10.5%) เป็นเง่ือนไขที่ใช้ระยะเวลาในการอัด
ขึ้นรูปเป็นแท่งเช้ือเพลิงต่อก้อนสั้นที่สุด อัดขึ้นรูปได้ดี มี
ลักษณะผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน รูปร่างตรง มีสภาพการ
คงรูปของแท่งเชื้อเพลิงสูง ประกอบกับทุกชุดการทดลอง
ให้ประสิทธิผลการทดสอบภายใต้สภาวะการใช้งานจริง
ของแท่งเช้ือเพลิงในการติดไฟและต้มน้ าจนเดือดที่
ใกล้เคียงและไม่แตกต่างกัน ชมธิดา ช่ืนนิยม (2553) 
รายงานว่าแท่งเช้ือเพลิงเขียวจากเศษซังข้าวโพด มีค่า
ความร้อน 4,054.56 Cal/g อาทิตย์ มลิทอง (2532) 
รายงานว่าแท่งเช้ือเพลิงเขียวจากผักตบชวาผสมกับถ่าน
ลิกไนท์ มีค่าความร้อน 4,194 Cal/g ดังนั้น ค่าความร้อน 
(4,160 Cal/g) ของแท่งเช้ือเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้ง (กะลา
กาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ) ที่เง่ือนไขอัตราส่วนผสมตัว
ประสานร้อยละ 10.5 ของการศึกษานี้มีค่าสูงกว่า
เช้ือเพลิงเขียวจากเศษซังข้าวโพด และมีค่าใกล้เคียงกับ
เชื้อเพลิงเขียวจากผักตบชวาผสมกับถ่านลิกไนท์ 

2.  สรุปผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์และ
บรรเทาปัญหาการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง (กะลากาแฟและ
เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ) ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกลุม่
ผู้ผลิตกาแฟค่ัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน โดย
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การพัฒนาเป็นแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล พบว่าองค์ประกอบ
ทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวมี
ศักยภาพในการให้พลังงานค่าความร้อน และเอื้อต่อการ
พัฒนาเป็นแท่งเช้ือเพลิง อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า
เทคนิคการอัดขึ้นรูปท่ีเหมาะสม ควรใช้เทคนิคการอัด
ด้วยวิธีอัดมือ (เทคโนโลยีชาวบ้าน) เนื่องจากการอัดแบบ
รีดเย็นด้วยเครื่องอัดเป็นการอัดภายแรงอัดที่สูงเกินไป 
ส่งผลให้วัสดุผสมทุกเง่ือนไขที่ทดสอบปริแตกและไม่
สามารถท าการอัดขึ้นรูปได้ 
 อัตราส่วนผสมตัวประสาน (แป้งเปียก) ของ
วัสดุทดลองที่ร้อยละ 10.5 (โดยมวล) เป็นเง่ือนไขการ
ผลิตในทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด คือ มีระยะเวลาในการ
อัดต่อก้อนสั้นท่ีสุด (1-1.5 นาที) ความสามารถในการขึ้น
รูปได้ดี มีลักษณะผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน รูปร่างตรง 
และมีสภาพการคงรูปของแท่งเช้ือเพลิงสูง ด้านค่าความ
ร้อนและประสิทธิผลการใช้งานของแท่งเช้ือเพลิง พบว่า
แท่งเ ช้ือเพลิงให้ค่าความร้อนเท่ากับ 4,160 Cal/g 
ระยะเวลาในการติดไฟของแท่งเช้ือเพลิง นาน 53 นาที 
ระยะเวลาที่ต้มน้ าเดือดอยู่ที่ 10 นาที อุณหภูมิสูงสุดของ
น้ าเดือดอยู่ที่ 94.5 ๐C อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าเดือดอยู่ที่ 
75.8 ๐C นอกจากนี้ ขณะจุดติดไฟไม่เกิดกลิ่นของแท่ง
เชื้อเพลิง ไม่พบสะเก็ดไฟ และลักษณะสีของเปลวไฟเป็น
สีแดง 
 การศึกษาเสนอแนะว่า การผลิตแท่งเช้ือเพลิง
จากวัสดุเหลือทิ้ง (กะลากาแฟและเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ) 
ควรตากแท่งเชื้อเพลิงให้มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพค่าความร้อนให้แก่แท่งเช้ือเพลิง และ
ควรพลิกกลับด้านแท่งเช้ือเพลิงอย่างสม่ าเสมอระหว่าง
การตากแท่งเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการโก่งตัวและการหด
ตัวที่ไม่เท่ากันของแท่งเช้ือเพลิง ไม่ควรเก็บแท่งเช้ือเพลิง
ที่ไม่แห้งสนิทไว้ที่ร่มเป็นเวลานานจะท าให้เกิดเช้ือราได้
ง่าย นอกจากนี้ การใช้งานจริงอาจประยุกต์ใช้แท่ง
เช้ือเพลิงร่วมกับเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลการใช้งานแท่งเช้ือเพลิง รวมถึงการควบคุม
ระดับความร้อนและอุณหภูมิในการเผาไหม้ได้ 
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ความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน ้ามันและหินฝุ่นแทนทราย 
Compressive Strength of Concrete Mixing with Palm Oil Ash  

and Crushed Dust Replaced Sand 
 

ประชุม ค ำพุฒ (Prachoom  Khamput)* 
 

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรใช้เถ้ำปำล์มและหินฝุ่นเป็นส่วนผสมในคอนกรีตทั่วไป ก ำหนดอัตรำส่วน

ปูนซีเมนต์: มวลรวมละเอียด: มวลรวมหยำบ เท่ำกับ 1: 2: 4 โดยน้ ำหนัก อัตรำส่วนน้ ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ำกับ 0.55 
โดยน้ ำหนัก แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้ำปำล์มปริมำณ เท่ำกับ 0.0, 0.1, 0.2, และ 0.3 โดยน้ ำหนัก และแทนที่ทรำยด้วยหิน
ฝุ่นปริมำณ เท่ำกับ 0.0, 1.4, 1.6, 1.8, และ 2.0 โดยน้ ำหนัก ทดสอบกำรยุบตัวและกำรก่อตัวของคอนกรีตสดก่อนขึ้นรูป
เป็นแท่งคอนกรีตทรงกระบอก ท ำกำรทดสอบสมบัติของแท่งคอนกรีตตำมำตรฐำน ASTM จำกผลกำรทดสอบ พบว่ำ กำร
ผสมเถ้ำปำล์มและหินฝุ่นในปริมำณที่เหมำะสม สำมำรถพัฒนำสมบัติทำงกำยภำพและทำงกลให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพำะควำม
ต้ำนทำนแรงอัด เมื่อผสมเถ้ำปำล์มในปริมำณ 0.1 โดยน้ ำหนัก และหินฝุ่นในปริมำณ 1.8 โดยน้ ำหนัก 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study about the using palm oil ash and crushed dust as 
admixture in general concrete. The ratios of Portland cement: fine aggregate (coarse sand): coarse 
aggregate (lime stone) are 1: 2: 4 by weight. Water to cement ratios (w/c) are 0.55 by weight. The 
replacement of cement with palm oil ash equal to 0.0, 0.1, 0.2, and 0.3 by weight, and sand with 
crushed dust equal to 0.0, 1.4, 1.6, 1.8, and 2.0 by weight. The slump and setting time of fresh 
concrete were tested before casted the cylinder concretes. Testing the properties of cylinder 
concretes follow the ASTM standards.From the results, the suitable quantities can improve the 
physical and mechanical properties, especially when mix the 0.1 by weight of palm oil ash and 1.8 by 
weight of crushed dust. 

 
 
 
 
 
 
 

ค้าส้าคัญ : คอนกรีต, เถ้ำปำล์มน้ ำมัน, หินฝุ่น, ควำมต้ำนทำนแรงอดั 
Key Words : Concrete, Palm oil ash, Crushed dust, Compressive strength 
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บทน้า 
คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้ำงที่นิยมใช้อย่ำงต่อเนื่อง 

ผลิตจำกปูนซีเมนต์ ทรำย (มวลรวมละเอียด) หินปูนย่อย 
(มวลรวมหยำบ) และน้ ำประปำ [1] ส่งผลให้ปัจจุบัน
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตคอนกรีตลดน้อยลงมำก กำรหำ
วัตถุดิบอื่นมำทดแทนจึงเป็นเรื่องที่จ ำเป็นเร่งด่วน 

จำกกำรส ำรวจวัตถุดิบซึ่ งแทนที่ส่วนผสมของ
คอนกรีตได้ พบว่ำ ประเทศไทยมีเศษหินฝุ่นหรือฝุ่น
หินปูนเหลือทิ้งปลิวจำกกระบวนกำรโม่หินภำยในเหมือง
จ ำนวนมำกซึ่งเศษหินดังกล่ำวมีอนุภำคขนำดเล็ก กองอยู่
ภำยในเหมืองหิน ซึ่งน ำไปจ ำหน่ำยในรำคำถูก โดยทั่วไป
น ำมำถมที่หรือใช้เป็นมวลรวมในกำรผลิตคอนกรีตบล็อก 

กำกของผลปำล์มน้ ำมัน เป็นส่วนหน่ึงของวัสดุเหลือ
ทิ้ง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกในประเทศมำกเป็นอันดับ 4 ของโลก 
โดยกำกผลปำล์มปริมำณ 6 แสนตัน เมื่อเผำจะได้เถ้ำ
ปำล์ม 400-500 ตัน เถ้ำเหล่ำนี้มีลักษณะเป็นฝุ่นผง ฟุ้ง
กระจำยได้ง่ำย และมักก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม [2] 
ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที ่1 เถ้ำปำล์มน้ ำมันก่อนกำรรอ่นผ่ำนตะแกรง  
 

ปัจจุบันได้มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเถ้ำปำล์ม
น้ ำมันมำผสมในคอนกรีตนั้น พบว่ำเถ้ำปำล์มน้ ำมันที่
ไม่ได้ท ำกำรบดย่อยให้มีขนำดเลก็ จะมีคุณสมบัติเป็นวัสดุ
ปอซโซลำนต่ ำ โดยกำรใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บำงส่วน [3] 
คอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้ำปำล์มน้ ำมัน จะมี
ก ำลังอัดต่ ำกว่ำคอนกรีตที่ไม่มี เถ้ำปำล์มน้ ำมันเป็น
ส่วนผสม และเมื่อน ำเถ้ำปำล์มน้ ำมันมำท ำกำรบดให้มี

ควำมละเอียดเท่ำกับหรือมำกกว่ำปูนซีเมนต์แล้ว จะช่วย
ให้คอนกรีตมีควำมสำมำรถรับก ำลังได้สูงขึ้น  อีกทั้ง
สำมำรถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้ในปริมำณมำกกว่ำกำรใช้
เถ้ำปำล์มน้ ำมันที่ไม่ผ่ำนกำรบดย่อย [2, 4-5] 

โครงกำรควำมต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้ำ
ปำล์มน้ ำมันและหินฝุ่นแทนทรำยนี้ เป็นกำรศึกษำวิจัยที่
เน้นถึงกำรน ำหินฝุ่นหรือฝุ่นหินปูนและเถ้ำปำล์มน้ ำมัน 
มำใช้ประโยชน์ส ำหรับแทนที่ทรำยและปูนซีเมนต์ซึ่ง
คอนกรีตที่ได้จะถูกน ำมำทดสอบสมบัติทำงกำยภำพและ
ทำงกล โดยเฉพำะควำมต้ำนทำนแรงอัดที่เป็นสมบัติหลัก
ของคอนกรีต ทั้งนี้ ก็เพื่อน ำวัสดุเหลือทิ้งมำใช้ประโยชน์ 
ลดปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิตคอนกรีต และ
เป็นกำรพัฒนำคอนกรีตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษำลักษณะและองค์ประกอบของเถ้ำ

ปำล์มน้ ำมันและหินฝุ่น 
2. เพื่อทรำบผลกำรทดสอบสมบัติทำงกำยภำพและ

ทำงกลของคอนกรีตผสมเถ้ำปำล์มน้ ำมันและหินฝุ่นแทน
ทรำย ตำมมำตรฐำน ASTM 
 
วิธีการวิจัย 
1. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1, 2) เถ้ำปำล์ม
น้ ำมัน จำกบริษัท อันดำมันน้ ำมันปำล์ม จ ำกัด จ.กระบี่, 
3) หินฝุ่น จำกโรงโม่หินศิลำเทพตะวัน จ.สระบุรี ,        
4) ทรำยหยำบ ที่มีสัดส่วนมวลคละ ตำมมำตรฐำน 
ASTM C33 [6], 5) หินก่อสร้ำง ขนำดโตสุด 3/8 นิ้ว ที่มี
สัดส่วนคละตำมมำตรฐำน ASTM C33 [6], 6) แบบหล่อ
คอนกรีตทรงกระบอก ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 
เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ตำมมำตรฐำน ASTM 
C192 [6], 7) เครื่องผสมคอนกรีต, 8) เครื่องทดสอบ
อเนกประสงค์ (Universal Testing Machine, UTM), 
9) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray Fluorescence, 
XRF), 10) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด 
(Scanning Electron Microscope, SEM), 11) ชุด
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ทดสอบคุณสมบัติของมวลรวมละเอียดและ, 12) ชุด
ทดสอบกำรยุบตัวและก่อตัวของคอนกรีตสด 
2. กำรออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต 

จำกส่วนผสมของคอนกรีตทั่วไป ได้แก่ ปูนซีเมนต์ 
ทรำย และหิน น ำมำแทนปูนซีเมนต์ด้วยเถ้ำปำล์มน้ ำมัน 
และแทนทรำยด้วยหินฝุ่น รวม 15 อัตรำส่วน ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 อัตรำส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้ำปำล์ม

น้ ำมันและหินฝุ่นโดยน้ ำหนัก 
อัตราส่วน ปูน เถ้า ทราย หินฝุ่น หินปูน น ้า 
ควบคุม 1 0 2 0 4 0.55 

1 0.9 0.1 2 0 4 0.55 
2 0.8 0.2 2 0 4 0.55 
3 0.7 0.3 2 0 4 0.55 
4 0.9 0.1 0.6 1.4 4 0.55 
5 0.8 0.2 0.6 1.4 4 0.55 
6 0.7 0.3 0.6 1.4 4 0.55 
7 0.9 0.1 0.4 1.6 4 0.55 
8 0.8 0.2 0.4 1.6 4 0.55 
9 0.7 0.3 0.4 1.6 4 0.55 
10 0.9 0.1 0.2 1.8 4 0.55 
11 0.8 0.2 0.2 1.8 4 0.55 
12 0.7 0.3 0.2 1.8 4 0.55 
13 0.9 0.1 0 2 4 0.55 
14 0.8 0.2 0 2 4 0.55 
15 0.7 0.3 0 2 4 0.55 

 
3. วิธีกำรด ำเนินงำน 

1) ทดสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพของหินฝุ่นตำม
มำตรฐำน ASTM [6] ประกอบด้วย ขนำดคละ ควำม
ถ่วงจ ำเพำะกำรดูดซึมน้ ำปริมำณสำรอินทรีย์หน่วย
น้ ำหนักกำรพองตัว ปริมำณดินและฝุ่นโดยกำรตกตะกอน 
และกำรสูญเสียจำกกำรกัดกร่อนด้วยซัลเฟต, 2) ทดสอบ
เถ้ำปำล์มน้ ำมันเพื่อหำองค์ประกอบทำงเคมีด้วยเครื่อง 
XRF และส่องดูลักษณะด้วยกล้อง SEM 3) ผสมคอนกรีต
ด้วยเครื่องผสม, 4) ทดสอบคอนกรีตสดด้วยกำรยุบตัว 
(รูปที่ 2) และก่อตัว 5) หล่อแท่งคอนกรีตทรงกระบอก 
พร้อมกระทุ้งให้แน่น, 6) บ่มคอนกรีตตำมอำยุที่ต้องกำร
โดยกำรแช่น้ ำหลังหล่อตัวอย่ำง 24 ช่ัวโมง 

 

 
 
รูปที ่2 กำรทดสอบกำรยุบตัวของคอนกรีตสด 

 
7) ทดสอบแท่งตัวอย่ำงคอนกรีตทรงกระบอกตำม
มำตรฐำน ASTM [6] ประกอบด้วย ควำมหนำแน่น กำร
ดูดซึมน้ ำ และควำมต้ำนทำนแรงอัด (รูปที่ 3) 
 

 
 
รูปที่ 3 กำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงอัดของแท่งคอนกรีต 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. ผลทดสอบคุณสมบตัิของหินฝุ่น 
 จำกผลกำรทดสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพของหิน
ฝุ่นในรูปที่ 4 และตำรำงที่ 2 พบว่ำขนำดคละของมวลรวม
ละเอียดตำมมำตรฐำน ASTM C33 [6] และหินฝุ่นทั้งหมด 
มีขนำดเล็กกว่ำ 10 มิลลิเมตร แต่ขนำดคละโดยรวมของหิน
ฝุ่นมีขนำดใหญ่กว่ำมวลรวมละเอียดมำตรฐำน ทั้งนี้ หินฝุ่น
มำกกว่ำร้อยละ 50 มีขนำดเกือบ 2 มิลลิเมตร ในขณะที่
ทรำยมีขนำด 0.8 มิลลิเมตร ส่วนขนำดคละของหินฝุ่นและ
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มวลรวมละเอียดตำมมำตรฐำนที่เล็กที่สุดต่ำงก็มีขนำดใหญ่
กว่ำ 0.075 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปที ่4 ขนำดคละมำตรฐำนของมวลรวมละเอียดและ 
หินฝุ่น (หินฝุ่น มีค่ำ Cu = 22 และ ค่ำ Cc = 3.68) 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทำงกำยภำพของมวลรวมละเอียด
   และหินฝุ่น 

คุณสมบัต ิ
มวลรวมละเอียด 
(ทรายหยาบ) หินฝุ่น 

โมดูลัสควำมละเอียด 
ควำมถ่วงจ ำเพำะปรำกฏ 
สำรอินทรีย ์
กำรดูดซึม, %  
ค่ำหน่วยน้ ำหนัก, กก./ม.³   
ควำมชื้น, % 
กำรพองตัว, % 
ปริมำณดินและฝุ่นผง, % 
เปอร์เซ็นต์กำรสูญเสีย, % 

2.30 - 3.20 
2.50 - 2.80 
เบอร์ 5-11 

0.70 
1,520 - 1,840 

4 - 8 
น้อยกว่ำ 40 
น้อยกว่ำ 5 
น้อยกว่ำ 18 

3.682 
2.71 

เบอร์ 5 
0.47 
1,695 
3-4 

33.333 
4.34 
5.134 

 
 ส่วนผลกำรทดสอบควำมถ่วงจ ำเพำะปรำกฏ กำรดูด
ซึม หน่วยน้ ำหนัก ปริมำณสำรอินทรีย์ กำรพองตัว ปริมำณ 
ดินและฝุ่นผง และกำรสูญเสียจำกกำรกัดกร่อนด้วยซัลเฟต
เปรียบเทียบกับทรำยหยำบ (ทรำยแม่น้ ำ) ในตำรำงที่ 2 
แสดงให้เห็นว่ำ วัสดุทั้ง 2 ชนิด มีสมบัติทำงกำยภำพที่
ใกล้เคียงกันมำก และหินฝุ่นสำมำรถน ำไปใช้เป็นส่วนผสม
ของคอนกรีตไดเ้พียงแต่ขนำดหรือโมดูลัสควำมละเอียดของ
หินฝุ่นนั้น มีขนำดใหญ่กว่ำทรำย จึงควรมีกำรผสมด้วย

ทรำยหยำบหรือมวลรวมละเอียดอื่นร่วมด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้
ได้ขนำดคละที่ด ี[1] 
2. ผลทดสอบองค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำปำล์มน้ ำมัน 
 กำรทดสอบเพื่อหำองค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำ
ปำล์มน้ ำมันโดยใช้เครื่อง XRF และกำรส่องหำลักษณะ
อนุภำคด้วยกล้อง SEM มีผลกำรทดสอบ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำปำล์มน้ ำมัน 
องค์ประกอบทางเคม ี เถ้าปาลม์น ้ามัน (ร้อยละ) 

Silicon Dioxide (SiO2) 64.6 
Aluminium Oxide (Al2O3) 3.5 
Iron Oxide (Fe2O3) 2.0 
Potassium Oxide (K2O) 5.7 
Calcium Oxide (CaO) 6.3 
Magnesium Oxide (MgO) 3.1 
Sodium Oxide (Na2O) 0.4 
Sulfur Trioxide (SO3) 0.5 
Loss on Ignition (LOI) 10.0 
 

จำกองค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำปำล์มน้ ำมันใน
ตำรำงที่ 3 พบว่ำ มีปริมำณ SiO2เป็นองค์ประกอบหลัก
ถึงร้อยละ 64.6 และมีค่ำกำรสูญเสียน้ ำหนักจำกกำรเผำ 
(LOI) ในระดับปำนกลำงเพียง ร้อยละ 10.0 ซึ่งกำร
สูญเสียน้ ำหนักของเถ้ำปำล์มน้ ำมันที่ไม่สูงมำกนี้ 

 
 
รูปที่ 5 เถ้ำปำล์มจำกกล้อง SEM ก ำลังขยำย 1,000 เท่ำ 

 
 เป็นผลมำจำกอุณหภูมิในกำรเผำที่ไม่สูง และใช้
ระยะเวลำเผำค่อนข้ำงสั้น  เมื่อน ำไปเทียบกับข้อก ำหนด
ของวัสดุปอซโซลำน Class N ตำมมำตรฐำน ASTM 
C618 [6] ในตำรำงที่ 4 พบว่ำ เถ้ำปำล์มน้ ำมันที่น ำมำ
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ทดสอบมีคุณสมบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนส ำหรับลักษณะ
ของเถ้ำปำล์มน้ ำมันที่น ำมำใช้มีขนำดประมำณ 40 
ไมโครเมตร ซึ่งสำมำรถผ่ำนตะแกรงเบอร์ 325 หรือเล็ก
กว่ำ 0.045 มิลลิเมตร เนื้อมีควำมพรุนไม่มำกนัก ผิว
ขรุขระ เป็นเม็ดเหลี่ยม ๆ จับตัวกัน และขนำดไม่
สม่ ำเสมอ 
 
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทำงเคมีของเถ้ำปำล์มกับมำตรฐำน 

คุณสมบัต ิ

มาตรฐาน 
วัสดุปอซโซลาน 

Class N 
(ร้อยละ) 

เถ้าปาลม์ 
น ้ามัน 

(ร้อยละ) 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 
(น้อยที่สุดร้อยละ) 

70.0 70.1 

SO3 
(มำกที่สุดร้อยละ) 

4.0 0.5 

ปริมำณควำมชื้น  
(มำกที่สุดร้อยละ) 

3.0 - 

กำรสูญเสียจำกกำรเผำไหม้  
(มำกที่สุดร้อยละ) 

10.0 10.0 

 
3. ผลกำรทดสอบกำรยุบตัวและก่อตัวของคอนกรีตสด  
 จำกผลกำรทดสอบสมบัติของคอนกรีตสดก่อนเท 
ลงแบบ ทั้งกำรยุบตัวและกำรก่อตัว ดังตำรำงที่ 5 พบว่ำ 
ปริมำณเถ้ำปำล์มในคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้กำร
ยุบตัวมีค่ำลดลง ทั้งนี้ เนื่องจำกควำมพรุนของเถ้ำปำล์มที่
ดูดน้ ำบำงส่วนเข้ำไป ท ำให้คอนกรีตสดมีควำมเหลวที่
ต่ ำลง [7] ส่วนระยะเวลำที่ใช้ในกำรก่อตัว กลับมีค่ำเพิ่ม
มำกขึ้น ซึ่งเป็นผลเช่นเดียวกับวัสดุปอซโซลำนอื่น ๆ [5] 
ส ำหรับผลจำกกำรแทนที่ทรำยด้วยหินฝุ่นในปริมำณเพิ่ม
มำกขึ้น จะท ำให้กำรยุบตัวและระยะเวลำกำรก่อตัวมีค่ำ
ลดลง ซึ่งเป็นผลจำกควำมพรุนของหินฝุ่นที่ดูดซึมน้ ำ
เช่นเดียวกับเถ้ำปำล์ม เพียงแต่หินฝุ่นไม่ได้เป็นวัสดุปอซ
โซลำน ระยะเวลำก่อตัวจึงไม่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 กำรยุบตัวและก่อตัวของคอนกรีตสด 

อัตราส่วน ค่าการยุบตัว 
(มิลลิเมตร) 

ระยะเวลาการก่อตัว
(ชั่วโมง: นาที) 

ระยะต้น ระยะปลาย 
P 0.0 Q 0.0 65 4: 05 6: 30 
P 0.1 Q 0.0 60 4: 25 6: 35 
P 0.2 Q 0.0 60 4: 35 7: 00 
P 0.3 Q 0.0 55 4: 50 7: 25 
P 0.1 Q 1.4 65 4: 25 6: 35 
P 0.2 Q 1.4 60 4: 35 7: 00 
P 0.3 Q 1.4 60 4: 45 7: 25 
P 0.1 Q 1.6 60 4: 25 6: 30 
P 0.2 Q 1.6 55 4: 30 7: 00 
P 0.3 Q 1.6 55 4: 45 7: 20 
P 0.1 Q 1.8 55 4: 25 6: 25 
P 0.2 Q 1.8 55 4: 30 6: 55 
P 0.3 Q 1.8 50 4: 40 7: 15 
P 0.1 Q 2.0 55 4: 15 6: 25 
P 0.2 Q 2.0 50 4: 25 6: 50 
P 0.3 Q 2.0 50 4: 35 7: 10 

 
4. ผลกำรทดสอบแท่งคอนกรีตทรงกระบอก 
 ผลกำรทดสอบควำมหนำแน่น กำรดูดซมึน้ ำ และ
ควำมต้ำนทำนแรงอัดของแท่งคอนกรีต สรุปได้ ดังนี้ 
 

 
 
รูปที่ 6 ควำมหนำแน่นของคอนกรีตที่อำยุกำรบม่ 28 วัน 
 
 จำกรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของเถ้ำปำล์ม
น้ ำมันซึ่งน ำมำแทนที่บำงส่วนของปูนซีเมนต์ และหินฝุ่น
ซึ่งน ำมำแทนที่บำงส่วนของทรำยในคอนกรีต พบว่ำ เถ้ำ
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ปำล์มน้ ำมันที่ผสม มีผลต่อควำมหนำแน่นที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงชัดเจนโดยเป็นผลมำจำกปฏิกิริยำปอซโซลำน [4] 
ส่วนขนำดคละของคอนกรีตเมื่อมีกำรผสมหินฝุ่นแทน
ทรำยก็ดีและท ำให้คอนกรีตมีเนื้อทีแ่น่นเช่นกัน [8] ดังรูป
ที่ 7 ส่วนสีของแท่งคอนกรีตที่ผสมเถ้ำปำล์มน้ ำมัน จะมี
แนวโน้มเข้มมำกขึ้นตำมปริมำณเถ้ำปำล์มที่ผสม ดังรูปที่ 
8 ทั้งนี้ เมื่อน ำแท่งคอนกรีตอัตรำส่วนต่ำง ๆ ที่อำยุกำร
บ่ม 28 วัน ไปแช่น้ ำและหำค่ำกำรดูดซึมน้ ำ ได้ผลกำร
ทดสอบดังรูปที่ 9 แสดงว่ำ เถ้ำปำล์มน้ ำมันและหินฝุ่น 
สำมำรถลดกำรดูดซึมน้ ำภำยในเนื้อคอนกรีตได้ดี โดย
เป็นผลมำจำกเนื้อของคอนกรีตที่หนำแน่นมำกขึ้น [4] ซึ่ง
เช่นเดียวกับผลกำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงอัดของ
คอนกรีตที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน ในรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 7 คอนกรีตอัตรำส่วน P 0.1 Q 1.8  
จำกกล้อง SEM ก ำลังขยำย 1,000 เท่ำ 

 

 
 

รูปที่ 8 ลักษณะคอนกรีตผสมเถ้ำปำล์มในปรมิำณต่ำง ๆ 

 
 
รูปที่ 9 กำรดูดซึมน้ ำของคอนกรีตที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน 

 

 
 

รูปที ่10 ควำมต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีต 
ที่อำยุกำรบ่ม 28วัน 

 
 จำกผลกำรทดสอบควำมต้ำนทำนแรงอัดในรูปที่ 
10 แสดงว่ำ ปริมำณหินฝุ่นที่น ำมำแทนที่ทรำยมีผลต่อ
ควำมต้ำนทำนแรงอัดที่เพิ่มสูงขึ้นชัดเจนกว่ำเถ้ำปำล์ม
น้ ำมัน ดังจะเห็นได้จำกผลกำรทดสอบควำมต้ำนทำน
แรงอัดของคอนกรีตที่ไม่มีส่วนผสมของหินฝุ่น แต่มีกำร
แทนท่ีปูนซีเมนต์ด้วยเถ้ำปำล์มซึ่งอัตรำส่วนของเถ้ำปำล์ม
น้ ำมันที่เหมำะสมที่สุด คือ อัตรำส่วนที่มีปริมำณเถ้ำ
ปำล์ม 0.1 (P0.1Q0.0) รองลงมำคือ อัตรำส่วนที่มี
ปริมำณเถ้ำปำล์ม 0.2 (P0.2Q0.0), อัตรำส่วนที่ไม่มีเถ้ำ
ปำล์ม 0.0 (P0.0Q0.0) และอัตรำส่วนที่มีปริมำณเถ้ำ
ปำล์ม 0.3 (P0.3Q0.0) มีควำมต้ำนทำนแรงอัดต่ ำที่สุด 
แสดงว่ำ ปริมำณเถ้ำปำล์มที่ผสมในคอนกรีต ไม่ควรเกิน
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กว่ำปริมำณเถ้ำปำล์ม 0.2 เนื่องจำกจะท ำให้ควำม
ต้ำนทำนแรงอัดลดต่ ำลง [3] อย่ำงไรก็ตำม เมื่อน ำควำม
ต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีตเถ้ำปำล์มที่ผสมหินฝุ่น
อัตรำส่วนต่ำง ๆ มำเฉลี่ย แบ่งตำมปริมำณหินฝุ่น ได้แก่ 
ปริมำณหินฝุ่น 0.0 (เฉลี่ยจำก P0.1Q0.0 P0.2Q0.0 
P0.3Q0.0), ปริมำณหินฝุ่น 1.4 (เฉลี่ยจำก P0.1Q1.4 
P0.2Q1.4 P0.3Q1.4), ปริมำณหินฝุ่น 1.6 (เฉลี่ยจำก 
P0.1Q1.6 P0.2Q1.6 P0.3Q1.6), ปริมำณหินฝุ่น 1.8 
(เฉลี่ยจำก P0.1Q1.8 P0.2Q1.8 P0.3Q1.8), ปริมำณหิน
ฝุ่น 2.0 (เฉลี่ยจำก P0.1Q2.0 P0.2Q2.0 P0.3Q2.0) ดัง
รูปที่ 11 พบว่ำ ปริมำณหินฝุ่นที่ผสมลงในคอนกรีตทุก
อัตรำส่วน มีควำมต้ำนทำนแรงอัดที่สูงกว่ำคอนกรีตที่ไม่
ผสมหินฝุ่นอย่ำงชัดเจน แต่เมื่อผสมหินฝุ่นในปริมำณ 2.0 
จะท ำให้คอนกรีตเริ่มมีควำมต้ำนทำนแรงอัดลดต่ ำลง 
ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกหินฝุ่นที่น ำมำศึกษำและทดสอบมี
ขนำดที่ ใหญ่กว่ำทรำย ท ำให้กำรผสมจ ำเป็นต้องมี
ปริมำณหินฝุ่นและทรำยร่วมกันอย่ำงเหมำะสม หำก
คอนกรีตมีปริมำณหินฝุ่นขนำดใหญ่มำกเกินไป จะท ำให้
เกิดช่องว่ำงในเนื้อมำกขึ้น [8] คอนกรีตที่ได้จึงมีขนำด
คละที่ไม่เหมำะสม และจะมีควำมต้ำนทำนแรงอัดที่ลดลง
ดังกล่ำว [1] 
 

 
 

รูปที่ 11 ควำมต้ำนทำนแรงอัดเฉลี่ยของคอนกรีต 
แบ่งตำมปริมำณหินฝุ่น ที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน 

 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
จำกกำรศึกษำกำรใช้เถ้ำปำล์มและหินฝุ่นเป็น

ส่วนผสมในคอนกรีตทั่วไปนี้  โดยท ำกำรออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีตที่ใช้ปริมำณเถ้ำปำล์มและหินฝุ่นใน
อัตรำส่วนต่ำง ๆ และท ำกำรทดสอบควำมต้ำนทำน
แรงอัดตำมมำตรฐำน ASTM สำมำรถสรุปได้ว่ำ เถ้ำ
ปำล์มและหินฝุ่น สำมำรถพัฒนำคุณสมบัติของคอนกรีต
ได้ดี โดยเฉพำะกำรดูดซึมน้ ำและควำมต้ำนทำนแรงอัด 
แต่เมื่อผสมเถ้ำปำล์มและหินฝุ่นในปริมำณที่มำกเกินไป 
จะท ำให้สมบัติดังกล่ำวด้อยลงได้ โดยปริมำณเถ้ำปำล์มที่
เหมำะสมที่สุดส ำหรับพัฒนำควำมต้ำนทำนแรงอัดของ
คอนกรีต คือ ปริมำณไม่เกิน 0.2 โดยน้ ำหนัก ส่วน
ปริมำณหินฝุ่นก็ไม่ควรเกิน 1.8 โดยอัตรำส่วน ทั้งนี้ 
อัตรำส่วนคอนกรีตเถ้ำปำล์มผสมหินฝุ่นที่ดีที่สุด คือ 
อัตรำส่วน P0.1Q0.8 มีควำมต้ำนทำนแรงอัด เท่ำกับ 
415.28 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร ซึ่งสูงกว่ำคอนกรีต
ทั่วไปหรืออัตรำส่วน P0.0Q0.0 ทีม่ีควำมต้ำนทำนแรงอัด
เพียง 355.04 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร  ผลจำก
งำนวิจัยนี้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนคอนกรีตที่มี
ส่วนผสมของเถ้ำปำล์มน้ ำมันและใช้หินฝุ่นแทนทรำยได้ 
โดยจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งของ
ทรำยก่อสร้ำง และในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งโรงไฟฟ้ำ
เช้ือเพลิงชีวมวล เช่น จังหวัดแถบภำคตะวันออก และ
ภำคใต้ เป็นต้น 
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ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างและการผลิตก๊าซชีวภาพ   
กรณีศึกษา ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

Costs and benefits of producing organic fertilizer from elephant dung and biogas  
:A case studyThai Elephant Conservation Center (TECC) 

Hang Chat district, Lampang Province. 
 

ฐิฏิกานต์ สรุิยะสาร(Titikarn  Suriyasarn)*  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากมูลช้าง และการผลิต

ก๊าซชีวภาพ โดยศึกษาจากเอกสารทางบัญชีและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคลากรของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ านวน 
5 ท่าน  ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้าง เฉลี่ยต่อกิโลกรัมเท่ากับ 3.70 บาท และมีค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งปุ๋ยชีวภาพเฉลี่ยต่อกิโลกรัมละ 3 บาท  ต้นทุนรวมเท่ากับ 1,005,000 บาท ผลตอบแทนจากการขายเท่ากับ ร้อย
ละ 33  

ต้นทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้างเฉลี่ยต่อถังเท่ากับ 37 บาท ต้นทุนรวม เท่ากับ 6 2,160 บาท 
ผลตอบแทนจากการขาย เท่ากับ ร้อยละ 87.24 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การผลิตปุ๋ยชีวภาพและการผลิตก๊าซชีวภาพให้
ผลตอบแทนท่ีสูง และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางด้วย 

 

ABSTRACT 
This study aims to study the cost and benefits of producing organic fertilizer from elephant 

dung and biogas. The data collected from account document and interview those involved, including 
personnel of Thai Elephant Conservation Center (TECC) 5 people. The study found that the cost of 
producing organic fertilizer from elephant dung is average 3.70 baht per kilogram and the cost of 
transporting fertilizer 3 baht per kilogram total costs 1,005,000 baht and return on sales of 33 percent. 

  The cost of biogas production from elephant dung per barrel equals 37 baht total 
cost of 62,160 baht and compensation from the sale of 87.24 percent. When consider it found that 
production of bio-fertilizer and biogas yields higher and also conserves the environment another way.  
 

 
 
 
 
ค าส าคัญ : ต้นทุนและผลตอบแทน , ปุ๋ยชีวภาพ , ก๊าซชีวภาพ  , มูลช้าง 
Key Words :costs and benefits , organic fertilizer , biogas , elephant dung 
*อาจารย ์สาขาวิชาการบัญช ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
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บทน า 
ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศไทยได้เจริญ 

เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วผลจากการเลี้ยงสัตว์ได้
ก่อให้เกิดปัญหาของเสียและน้ าเน่าจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลของสัตว์ต่าง ๆ เช่น ช้าง  ม้า วัว 
ควาย หมูและสัตว์อื่น ๆ เป็นต้น  ก าลังเป็นปัญหาที่ท าให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและปัญหานี้นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น 

โรงช้างต้น ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง ซึ่งมีช้างส าคัญ 6 เชือก และช้างส าหรับ
ลานแสดงจ านวน 47 เชือก มีมูลช้างประมาณวันละ 
250-300 กิโลกรัมและไม่เคยน ามูลช้างปริมาณมากเช่นนี้
ไปใช้ประโยชน์  ดังนั้นทางศูนย์อนุรักษ์ ช้างไทยใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯจึงไดม้ีการคดิค้นและวิจัย การ
แปรสภาพมูลสัตว์กลับน ามาใช้ประโยชน์ การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและก๊าซชีวภาพเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งซึ่งได้
ประยุกต์น าไปใช้ประโยชน์ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็น
เวลานานมาแล้วและได้ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อ
ใ ช้ประโยชน์จากมูล ช้างโดยจะไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และยังได้พลังงานในรูปของก๊าซชีวภาพเป็น
ผลพลอยได้ที่ส าคัญ การผลิตปุ๋ยชีวภาพและก๊าซชีวภาพ
เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหน่ึงเพื่อลดภาวะโลกร้อนและช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติปุ๋ยชีวภาพ จากมูลช้าง 
และการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาให้กับทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและผู้ที่สนใจ
น าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่จะลงทุนท าธุรกิจ
ประเภทนี้และจะส่งผลดีต่อเกษตรกรของประเทศไทย
โดยตรง  
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยเรือ่งต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตปุย๋ชีวภาพจากมูลช้างและการผลิต
ก๊าซชีวภาพ  กรณีศึกษา ศูนย์อนรุักษ์ช้างไทย อ าเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย  
ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป
เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะต้องสามารถวัด

ได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงใน
สินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให้
ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดที่
เกิดขึ้นแล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้วต้นทุน
นั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนั้น ค่าใช้จ่าย
จึงหมายถึงต้นทุนที่ ได้ ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้
ประโยชน์ทั้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและส าหรับต้นทุนที่
กิจการสูญเสียไปแต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคต
เรียกว่า “สินทรัพย์” (Assets)  

ในกระบวนการผลติซึ่งแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็น
สินค้าส าเร็จรูปโดยใช้แรงงงานและค่าใช้จ่ายในการผลตินั้น 
สามารถแบ่งต้นทุนในการผลติออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ 
1) ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Material Costs) เป็น
ต้นทุนของส่วนประกอบส าคัญของสินค้าที่ผลิตและ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า เช่น ผ้าเป็นวัตถุดิบทางตรงใน
การผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป ไม้เป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิต
โต๊ะ เป็นต้น 
2) ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Costs) เป็น
ต้นทุนของค่าจ้างแรงงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ผลิตสินค้าในโรงงาน การจ่ายค่าแรงงานทางตรงอาจจ่าย
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายช่ัวโมงก็ได้  
3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead Costs) 
เป็นต้นทุนอ่ืน ๆ ที่ นอกเหนือจากต้นทุนวัตถุดิบทางตรง
และต้นทุนค่ าแรงทางตรงซึ่ งมี ความเกี่ ยวข้ องกับ
กระบวนการผลิตโดยรวม อันได้แก่ ต้นทุนของวัตถุดิบ
ทางอ้อม เช่น น๊อต สกรู กาว ฯลฯ ค่าแรงทางอ้อม เช่น 
เงินเดือนภารโรง พนักงานท าความสะอาด ค่าจ้างพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ฯลฯ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคของ
โรงงาน ค่าเช่าของโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจักร ค่าเสื่อม
ราคาโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานและเครื่องจักร           
ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเงินเดือนของผู้ควบคุมงาน เป็นต้น 
(Hansen, Don R., and Mowen, Maryanne M. : 2004) 
ผลตอบแทนจากการลงทุน   
หลักการที่ใช้ในการคัดเลือกโครงการลงทุนคือ ประโยชน์
หรือรายรับที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการต้องมากกว่า
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ต้นทุนหรือรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการและ
แน่นอนผลต่างที่เกิดขึ้นต้องมีจ านวนท่ีสูงพอสมควรจึงจะ
ได้รับการพิจารณา เช่นการค านวณอัตราผลตอบแทนต่อ
ยอดขายเป็นต้น  

โดยทั่ วไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะ
พิจารณาผลการด าเนินของกิจการจากก าไรและ ขาดทุนมา
ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าธุรกิจที่ก าลังท าอยู่จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ในอนาคตและ มีอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลดีไม่
แพ้กันนั่นคือ วิธีการหาค่าผลตอบแทนต่อยอดขายหรือที่
เรียกว่า Net Profit Margin ซึ่งจัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่
จะช่วยตอบค าถามได้ว่าธุรกิจของคุณในขณะนี้มีสภาพ
การ เ งิ นเป็ นอย่ าง ไ ร  โดยข้ อดี ของวิ ธี การนี้ ก็ คื อ
ผู้ประกอบการจะสามารถทราบได้ทันทีว่ากิจการที่คุณก าลัง
ท าอยู่ในขณะนี้นั้นมีก าไรสุทธิคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับยอดขาย ณ ปัจจุบัน โดยวิธีการหาค่า
มีขั้นตอนดังนี ้
 
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย  เท่ากับ   ก าไรสุทธิ X 100 
     (Net Profit Margin)                         ยอดขาย 
                

วิธีการค านวณ เริ่มจากผู้ประกอบการจะต้องไป
ท าการรวบรวมข้อมูลตัวแปรทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้ก่อน คือ 
ก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีออกแล้ว และยอดขายรวม
ทั้งหมดที่ได้มาจากการขายสินค้า พอได้ข้อมูลทั้ง 2 อย่าง
มาแล้วจึงค่อยมาเริ่มค านวณหาค่ากัน โดยเริ่มจากการน า
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีมาคูณด้วยหนึ่งร้อย ผลที่ได้ออกมาให้
น ามาหารด้วยจ านวนของยอดขายอีกหนึ่งครั้งจึงจะได้
ผลลัพธ์ในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ
พิจารณาว่าธุรกิจที่ท าอยู่มีผลก าไรที่คุ้มค่าหรือไม่ โดย
ทฤษฏีดังกล่าวมีค่าสมการ ดังนี้ซึ่งหากผลลัพธ์ในขั้นตอน
สุดท้ายออกมาเป็นค่าบวกนั่นเท่ากับว่าธุรกิจที่คุณก าลังท า
อยู่มีผลงานการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิสะสมอยู่ และหาก
ยิ่งบวกมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายถึงธุรกิจของผู้ประกอบการ
ก็ยิ่งประสบความส าเร็จมากขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหาก
ผลลัพธ์ที่ออกมามีค่าติดลบนั่นจะเท่ากับธุรกิจของ
ผู้ประกอบการก าลังประสบปัญหาขาดทุนอยู่นั่นเอง 

แต่ทั้งนี้หากค่าของผลลัพธ์ที่ได้มามีมากกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจ า นั่นเป็น
สัญญาณส่งเสริมให้ผู้ประกอบการควรที่จะลงทุนในกิจการ
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น  Garrison, Ray H. : 2003) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพ และการผลติก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากมูลช้าง และการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ กรณีศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทน
ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 – พฤษภาคม 2554เคร่ืองท่ี
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview) สัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง นายสมศักดิ์  ล่ าแรง  และพนักงานที่
ปฏิบัติ งาน ประมาณ 4 -  5  คนในเรื่ องเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตและข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 
 
ผลการวิจัย 
กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและก๊าซชีวภาพ (สมศักดิ์   
ล่ าแรง,2554) 

1. กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตปุ๋ยมูลช้าง
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพโดยประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ส าหรับ
วัตถุดิบเป็นส่วนผสมส าคัญ คือมูลช้าง,ตะกรันอ้อย,หิน
ฟอสเฟต,โดโลไมท์ และมูลสัตว์ขั้นตอนการหมักจะหมัก
รวมเป็นช้ัน ๆ แล้วราดดัวยน้ าจุลินทรีย์ประยุกต์ ใช้ทั้ง 
EM ขยายและจุลินทรีย์เฉพาะหลังจากหมักและกลับกอง
ใช้ระยะเวลา 3-4 เดือนแล้วตรวจสอบคุณภาพและผสม
เช้ือราและแบคทีเรียรวมทั้งฮอร์โมนในขั้นตอนก่อนการ
บรรจุลงถุงเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจากมูลช้างส าเร็จรูป 
บรรจุลงถุงพร้อมจ าหน่ายโดยใช้ช่ือทางการค้าว่า  ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพจาก มูลช้าง ตราอนุรักษ์ช้างไทยภายใต้
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สโลแกน ปุ๋ยดี ปุ๋ยคุณภาพเหมาะส าหนับคนรักช้างและ
ต้นไม้โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 

1.1. เก็บมูลช้างสดมาพักไว้ที่โรงเก็บมูลช้าง 7 วัน  
แล้วน ามาเข้าเครื่องตีมูลช้างให้ย่อย 

1.2. น ามาวัตถุดิบต่าง ๆใส่ในบล็อกหมัก ขนาด 2 X 
2 เมตร โดยจะหมักรวมกองเป็นช้ัน ๆ จ านวน 6 ช้ัน ต่อ 
1 บล็อกแต่ละบล็อกจะประกอบด้วย  มูลช้าง 2 ,100 
กิโลกรัม  ตะกอนอ้อย 1,400 กิโลกรัม  เพื่อช่วยดับกลิ่น
และย่อยสลาย  มูลวัว 120 กิโลกรัม เพื่อช่วยมีธาตุ
อาหารเพิ่มขึ้น  ปุ๋ยยูเรีย 1.8 กิโลกรัม  เพื่อช่วยให้มูลช้าง
ย่อยสลายได้เร็ว  ปูนโดโลไมค์  1.8 กิโลกรัม  เพื่อเพิ่ม
ธาตุอาหารและช่วยปรับค่า pH ของดิน  ไดอะตอม (ดิน
เบา) 1.8 กิโลกรัม  เป็นตัวดูดซับธาตุอาหารในดินและท า
ให้ดินโปร่ง  ฟอสเฟส 7 กิโลกรัม  เป็นธาตุอาหารหลักที่
ช่วยเร่งดอกให้พืช  และสารเร่งน้ าจุลินทรีย์ขยาย 1 ผสม
น้ า 1 : 20 เพื่อช่วยย่อยสลายมูลช้าง   

1.3. หมักท้ิงไว้ 60 – 90 วัน   โดยเอาผ้าพลาสติก
คลุมไว้แล้วทุก ๆ  7 – 10 วัน  ต้องกลับกอง แล้วท าเป็น
กองรูปสามเหลี่ยม  จากน้ันสังเกตดูว่ามีลักษณะคล้ายดิน
หรือไม่  หากมีลักษณะคล้ายดินแล้วก็แสดงว่าใช้ได้ 

1.4. จากนั้นก็น าปุ๋ยมูลช้างไปเก็บท่ีโรงเก็บเพื่อผึ่งให้
แห้ง  เสร็จแล้วน าเข้าเครื่องตีดินย่อยเพื่อให้ปุ๋ยมีความ
ละเอียดและร่อนเอาเศษหินที่ไม่ต้องการออก  และเติม
สารเร่งน้ าจุลินทรีย์ขยาย เพื่อป้องกันรากเน่าของพืช   

1.5. เก็บตัวอย่างปุ๋ยเพื่อน าไปตรวจหาธาตุอาหาร  
ความช้ืนในดิน  และค่า pHที่สถานีพัฒนาที่ดิน  เพื่อให้
ทราบว่าปุ๋ยมีธาตุอาหารที่พืชต้องการหรือไม่  หากมีธาตุ
อาหารไม่เพียงพอตามมาตรฐานก็จะน าปุ๋ยมาเติมธาตุ
อาหาร  โดยใส่ในเครื่องผสมดินพร้อมกับเติมธาตุอาหาร
ลงไป  จนครบตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

1.6. บรรจุใส่กระสอบ ๆ ละ 5 กิโลกรัม และ 40 
กิโลกรัม 

2.  กระบวนการและข้ันตอนของการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็นผลพลอยได้ที่ส าคัญอีก ระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยบ่อเติมมูลบ่อหมักมูลแบบโดมคงที่ขนาด 
50 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ บ่อมูลล้น และลานตาก

มูลล้นการท างานของระบบจะเริ่มต้นโดยการน ามูลช้าง
และน้ ามาผสมเป็นเนื้อเดียวกันที่บ่อเติมมูลแล้วปล่อยลง
สู่บ่อหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายโดยแบคทีเรียชนิดไม่
ใช้ออกซิเจน และได้ก๊าซชีวภาพประมาณวันละ 15-20 
ลูกบาศก์เมตร องค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนน าไปใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการหุงต้มอาหารและเดินเครื่องยนต์สูบ
น้ าเพื่อการเกษตรส่วนมูลที่ถูกย่อยสลายแล้วจะไหลลงสู่
บ่อมูลล้นเข้าลานตากมูลเพื่อน าไปท าปุย๋บ ารุงดนิ หรืออัด
เป็นแท่งเพาะช าต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 1 แบคทีเรียกลุ่มที่ 1  ย่อยสลายส่วนผสม
ของมูลสัตว์  ให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ เ ช่น กลูโคส 
กรดอะมิโนกลีเซอรอลขั้นตอนที่ 2 แบคทีเรียกลุ่มที่ 2  
จะย่อยกรดอินทรีย์ต่างๆ ให้เป็นกรดน้ าส้มขั้นตอนที่ 3  
แบคทีเรียกลุ่มที่ 3 จะย่อยกรดน้ าส้มให้เกิดเป็นก๊าซ
ชีวภาพ หรือก๊าซที่ใช้หุงต้มได้  หรือมีเทนนั้นเอง 

จากการประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลช้าง เม่ือน ามูลช้างร้อยละ 50 มาผลิตก๊าซชีวภาพ 
คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 0.77  
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
,2554) อัตราการเกิดก๊าซชีวภาพจากมูลช้าง 0.042 
ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัมมูลสด/วัน และทางศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทยได้จ้างแรงงานเป็นจ านวน 5 คน  โดยคิดค่าจ้าง
เป็นรายเดือนคนละ 4,950 บาท (ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงาน
คณะกรรมการค่าจ้าง, 2554)  และได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงไว้  150%  ของค่าแรงงานทางตรง  

ผลการวิจัย พบว่าต้นทุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูล
ช้างประกอบด้วย 

1. ส่วนผสมในการผลิตปุย๋ส าเร็จรปูจ านวน150 ตัน
 เป็นเงิน  237,114  บาท                                   
(ส่วนผสมหมักกองรวมกอง 535 ตัน) 

2. ค่าจ้างแรงงาน/ค่าควบคุม 1,000 บาท/150 ตัน
 เป็นเงิน  150,000  บาท 

3. ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 500 บาท/150 ตัน 
 เป็นเงิน  75,000   บาท                                            
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(ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง,วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออื่น ๆ)
 รวม  462,114  บาท 
ค่าด าเนินงาน 20% 92,423   บาท        

รวม  554,537  บาท  
ดังนั้นต้นทุนการผลิตจึงเท่ากับ 3,697.00  บาทต่อ

ตัน (554,537 / 150 ตัน หรือคิดเป็น 3.70 บ./กก.)            
ต้นทุนการผลิต (บาท) ต่อเดือนของก๊าซชีวภาพจาก

มูลช้างประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรง     0 บาท 
ค่าแรงงานทางตรง ( 4,950 x 5 ) 24,750 บาท 
ค่าใช้จ่ายการผลิต  (24,750x 150%)  37,125 บาท 

   รวม  61,875บาท 
ปริมาณก๊าซต่อเดือน  (2,000 x 0.042 x 30วัน ) 2,520 
ลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ  การเกิดก๊าซชีวภาพจะขึ้นอยู่กับ อากาศ
และอุณหภูมิด้วย ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนจะได้ปริมาณก๊าซ
มากกว่าฤดูหนาวสมมติถ้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้น าก๊าซ
ชีวภาพบรรจุลงถังใส่ก๊าซ 1.5 ลูกบาศก์เมตร ในหนึ่ง
เดือนสามารถผลิตได้  ( 2,520 / 1.5 )1,680 ถังต้นทุน
ต่อถัง ( 61,875 / 1,680 )เท่ากับ  36.83 บาท ปัดเป็น 
37 บาท 

ส่วนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพจากมู ลช้าง เป็นการวิ เคราะห์ โดยใช้การ
ค านวณหาอัตราผลตอบแทนต่อยอดขายของปุ๋ยชีวภาพ
จากมูลช้าง 
การค านวณก าไรสุทธิ สามารถค านวณไดด้ังนี ้
ยอดขาย (150,000 กก. @  10 บาท) 1,500,000 บาท 
หัก  ต้นทุนการผลิต  
(150,000 กก. X 3.70 บาท) 555,000 บาท 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
(150,000 กก. @ 3 บาท) 450,000 บาท 
รวม ค่าใช้จ่าย                                       
1,005,000  บาท 

ก าไรสุทธิ  495,000 บาท 
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย =ก าไรสุทธิ X 100 

         ยอดขาย 

   =495,000 X 100 
         1,500,000 
   =     33 % 
การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการผลิตก๊าซชีวภาพ

จากมูลช้าง เป็นการวิเคราะห์โดยใช้การค านวณหาอัตรา
ผลตอบแทนต่อยอดขายของก๊าซชีวภาพจากมูลช้างราคา
ของก๊าซหุงต้มในท้องตลาดเท่ากับ 290 บาทต่อถังขนาด 
15กิโลกรัม (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, พฤษภาคม 2554) 
การค านวณก าไรสุทธิ สามารถค านวณไดด้ังนี ้

ยอดขาย (1,680 ถัง @  290 บาท) 487,200 บาท 
หัก  ต้นทุนการผลิต  
(1,680 ถัง X 37 บาท)  62,160 บาท 
ก าไรสุทธิ   425,040 บาท 
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย=425,040 X 100 
    487,200 

   =    87.24  % 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลช้าง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ าของธนาคารพาณิชย์ พบว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้
สูงกว่า  เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหรือมูลช้างมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ พร้อมกันนี้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและก๊าซชีวภาพยัง
ช่วยในการก าจัดของเสียจากมูลช้าง ผลของการวิจัยนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับปางช้างเอกชนในภาคเหนือ
ท่ีมีอยู่จ านวนมากเช่น ปางช้างแม่สา ปางช้างแม่แตง 
เป็นต้น ท าให้ลดของเสียที่ เกิดจากช้างรวมทั้งสร้าง
ประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิง และ
การลดต้นทุนในการก าจัดของเสียจากช้างเป็นต้น             
ซึ่งหากประเทศไทยสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพทั้งหมด ก็จะช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้  ประกอบกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีขยะ
ครัวเรือนและท่ีพักโฮมสเตย์จ านวนมาก สามารถน ามา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพและก๊าซชีวภาพได้            
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ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนงาน 
ดังนั้นควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อื่นที่มีการเลี้ยงช้างเพื่อดูข้อ
แตกต่างของต้นทุนและผลตอบแทนในพื้นที่น้ันส าหรับใช้ใน
การพิจารณาลงทุนต่อไป 
 นอกจากนี้แล้ว ควรศึกษาในเชิงธุรกิจเพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้ประกอบการที่สนใจน าไปเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ทุก
ท่าน ที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดท าบทความ
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางท่ีให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 
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“การศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณ
ชุมชนชายหาด กรณีศึกษา ชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี” 

“A Study of People’s Attitude towards Solid Waste Management in Beach Area 
Communities: A Case Study of the Bangsan Beach Community, Chonburi” 

 

อนุวัต เจริญสุข 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่

บริเวณชายหาด กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาด กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้ประกอบอาชีพบริเวณชายหาดบางแสน และนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  จ านวน 300 คน โดยวิธีการแบบเชิงส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้ค่าสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ต้องมีการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาด กรณีศึกษา 
ชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี คือ ด้านแนวการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้รับค่าเฉลี่ยต่ าสุด รองลงมาคือ 
การป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบต่อสิ่งแวดลอ้มและชุมชน และพฤติกรรมการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ตามล าดับ ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา ประเภทของขยะที่พบมากที่สุดเป็นขยะประเภทรีไซเคิล และขยะ
ทั่วไป 
ค าส าคัญ : ขยะมูลฝอย  

ABSTRACT 
 The study aims to investigate people’s attitude towards the solid waste management of the 
beach area communities, focusing on Bangsan Beach community. The sample groups were officers of 
Sansuk town municipality, traders, and tourists at Bangsan Beach. The total number of participants was 
300. The study was a survey research. A 5-point Likert scales questionnaire was used to collect data.  
The data were analyzed using an instant program to find percentage, mean, and standard deviation. 
The results showed that factors of waste management ofBangsan beach area communities that were 
needed to be improved were: 1) participation behavior of people in communities for waste disposal, 
2)prevention of effects from a landfill to environment and communities, and 3)knowledge and 
participation of people in waste disposal. Moreover, the result also revealed that most solid wastes 
found in the Bangsan beach area were recycling waste and general waste.   
Keyword: solid waste 
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บทน ำ 
1.บทน า 

ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นปัญหาที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัย
และสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น 
การบริหารจัดการของชุมชน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งประเทศ
ไทยมีชุมชนที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมี
ความหลากหลาย ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นต้น จึงเป็นที่สนใจ
ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทย  ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้กับชมชุมชน
และประเทศ แต่การพัฒนาที่รวดเร็วของการท่องเที่ยวที่
ขาดการบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสมนั้นจะก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ 

จากการแนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกๆ 
ปี อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนประชากร  อีกทั้งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เอื้อให้เกิดการบริโภคในรูปแบบต่างๆเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะ
พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนทั่วไปเป็นเท่าตัว 
ซึ่งคุณอาณัติ ต๊ะปินตา(2553) กล่าวไว้ ในหนัสือ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ว่า ปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วไปนั้นจะมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ 
0.6 – 0.8 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในขณะที่พื้นที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญเช่น เมืองพัทยา เมืองภูเก็ต พบว่า มี
อัตราการเกิดขยะเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าต่อคนต่อวัน
และการที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เห็นถึงความส าคัญใน
การคัดแยกขยะ ความมักง่ายในการทิ้งขยะไม่เป็นที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด 
ท าให้กลายเป็นภาพที่ไม่น่ามองและนักท่องเที่ยวไม่อยาก
มาเที่ยว ส่งผลกระทบต่อระบบการท่องเที่ยวโดยรวมของ
ประเทศไทย ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวน้อยลง ใน

ที่สุดจะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจในชุมชน ผู้ที่ประกอบ
อาชีพในบริเวณนั้นๆ ท าให้สูญเสียรายได้ และท าให้สถานท่ี
ท่องเที่ยวนั้นซบเซาลง และอาจส่งผลถึงการปิดตัวลงของ
สถานท่ีท่องเที่ยวนั้นได้ 

ไม่เพียงแต่ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว
ทางทะเลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น น้ าตก ภูเขา เมืองเก่า อุทยาน ป่าชายเลน เป็น
ต้น ต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวเช่นกัน  ทั้งนี้
การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ยัง
ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ละแห่งยัง
ขาดงบประมาณ บุคลากร ความรู้และความเข้าใจในการ
จัดการรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมจึงท าให้การ
ด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพอยู่
มาก 

ปัญหาด้านขยะ สิ่งปฏิกูลและมลพิษในพื้นที่
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เป็นปัญหาที่ถูกมองข้าม 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วปัญหาในเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน สภาพแวดล้อมและสถานท่ีท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทยเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อสภาพแวดล้อมในชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยวถูกท าลายลงไปก็ยากที่จะกลับมาสวยงาม
ได้ดังเดิม จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการด้านขยะมูลฝอย
ในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาด โดยใช้พื้นที่ ชุมชนชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีศึกษา 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการ
การจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาด 
กรณีศึกษา ชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี 
 
วิธีกำรวิจัย 

กาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับ
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ชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี สุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มตั วอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
และปรับปรุงจนมีคุณภาพไปด าเนินการแจกจ่ายให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบจ านวน 400 ชุด โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. เตรียมแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 400 ตัวอย่าง 

2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามท่ี
ได้มาเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 300 ชุด 

3. บันทึกข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากผู้ประกอบการลง
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลของข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
วิจัยที่เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยค าถามมี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Rensis Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543 
:107-108) โดยก าหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ โดยแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มประชากรจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ความสมัพันธ์ต่อ
ชุมชนชายหาดบางแสน และประเภทขยะที่พบบ่อยที่สุด
บริเวณชายหาดบางแสน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาดบางแสน 
จังหวัดชลบุรี ด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็น
ค าถามที่ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าของตัวแปรมาตรวัดของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543:107-108) 

 
 

น้ าหนักคะแนน      การแปลความหมาย 
  4.500 – 5.000  ระดับมากท่ีสุด 
  3.500 – 4.499  ระดับ มาก 
  2.500 – 3.499  ระดับ ปานกลาง 

 1.500 – 2.499  ระดับน้อย 
 1.000 – 1.499  ระดับน้อยท่ีสุด 
 ส่วนที่3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

ผลกำรวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี สรุปสาระส าคัญของ
การศึกษาได้ตังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามแยกตามการประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ค้าขาย 10 3.30 
รับจ้าง 64 21.30 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 92 30.66 
นักเรียนหรือนักศึกษา 89 29.66 

แม่บ้าน 17 5.70 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 28 9.30 

รวม 300 100 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 
- รูปแบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
- การพฒันาการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
- การป้องกนัผลกระทบจากการฝังกลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
 

-เพศ 
-ช่วงอาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได ้
-จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
-ความสัมพนัธ์ต่อชายหาดบางแสน 
- ประเภทขยะท่ีพบเห็นบ่อยในบริเวณ
ชายหาด 

 

 

 
 
 

ทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการ
จดัการดา้นขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีบริเวณ
ชุมชนชายหาด กรณีศึกษา ชุมชน
ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรี  
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จากตาราง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ รองลงมา
คือ นักเรียนหรือนักศึกษา และอาชพรับจ้าง ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละ ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามความสัมพันธ์ต่อชุมชนชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุร ี

ความสัมพันธ์ต่อ
ชายหาดบางแสน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

นักท่องเที่ยว 132 44.00 
หน่วยงานราชการ 22 7.30 

พ่อค้าแม่ค้า 111 37.00 
รับจ้าง(บริเวณ

ชายหาด) 
23 7.70 

คนในชุมชน 12 4.00 
รวม 300 100 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนชายหาด บางแสน จังหวัดชลบุรี 
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว รองลงมา คือ พ่อค้าแม่ค้า และ 
ลูกจ้างตามชุมชนชายหาด ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละ ประเภทขยะที่เห็นบ่อย
ที่สุดบริเวณชายหาดบางแสน 
 

ประเภทขยะที่เห็นบ่อยทีสุ่ด
บริเวณชายหาดบางแสน 

จ านวน ร้อยละ 

ขยะย่อยสลาย 435 16.90 
ขยะรีไซเคลิ 1,067 41.47 
ขยะทั่วไป 946 36.77 

ขยะอันตราย 125 4.86 
รวม 2,573 100 

จากตาราง พบว่า ประเภทขยะที่กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามพบบ่อยที่สุด คือ ประเภทขยะรีไซเคิล 
รองลงมา คือ ประเภทขยะทั่วไป และประเภทขยะที่ย่อย
สลายได  ตามล าดับ 

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละ ประเภทขยะที่เห็นบ่อยที่สุด
บริเวณชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัด ชลบุรี 
 

 
 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประเภทขยะที่เห็นบ่อยที่สุด
บริเวณชายหาดบางแสน ได้แก่ 
-ขยะรีไซเคิลคิดเป็นร้อยละ 41.47   
-ขยะทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 36.77   
-ขยะย่อยสลายคดิเป็นร้อยละ 16.90   
-ขยะอันตรายคดิเป็นร้อยละ 4.86   
แสดงให้เห็นว่า ขยะที่เห็นบ่อยที่สุดบริเวณชายหาดบาง
แสน คือขยะรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ41.47 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
จัดการดา้นขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีบรเิวณชุมชนชายหาดบาง
แสน จังหวัดชลบุร ีจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ด้าน N Mean Std.Deviation 
ความรู้ในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 300 3.503 0.545 
รูปแบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 300 2.580 0.472 
แนวการพัฒนาการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 

300 2.331 0.515 

การป้องกัน
ผลกระทบจากการ
ฝังกลบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 

300 2.545 0.435 

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 
ในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

300 2.569 1.196 

16.9 
41.47 36.77 

4.86 
0

10
20
30
40
50

ร้อยละ 
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 จากตาราง พบว่า ทัศนคติของประชาชนส าหรับ
การจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามรายด้านผู้ตอบสอบถาม
มีทัศนคติว่า แนวการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ได้รับค่าเฉลี่ยต่ าสุด รองลงมาคือ การป้องกันผลกระทบ
จากการฝังกลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ตามล าดับ ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

ความรู้ในการจดัการขยะ
มูลฝอย 

จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ย Std. 
Deviation 

1. มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

300 3.503 0.545 

2. มีความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

300 3.063 0.744 

3. เห็นความส าคัญ
ของปัญหาขยะมลู
ฝอย 

300 2.963 0.709 

4. มีความรับผิดชอบ
ในการคัดแยก
ประเภท 
ของขยะมูลฝอย 

300 4.220 0.883 

5. มีความรับผิดชอบ
ในการก าจัดขยะมูล
ฝอย 

300 3.880 0.917 

 
 จากตาราง พบว่า  ทัศนคติของประชาชน

ส าหรับการจัดการด้านขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีบริเวณชุมชน
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุร ีด้าน ความรู้ในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ผู้ตอบสอบถามมีทัศนคติว่าการเห็น
ความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ 
รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมลู
ฝอย และมีความรู้ความเขา้ใจในการจัดการขยะมลูฝอย 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

รูปแบบการบริหารจัดการ  
ขยะมูลฝอย 

จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 

1. เห็นด้วยกับโครงการ
รณรงค์ต่างๆ 
ของทางเทศบาล 

300 3.233 0.813 

2. มีจ านวนถังขยะเพียงพอ
และครอบคลุมบริเวณ
ชายหาด  

300 2.113 0.861 

3. มกีารระบุสีของถังขยะ
ชัดเจน 

300 2.590 0.794 

4. ความเพียงพอต่อการ
จัดเก็บขยะทุกวัน 
ในเวลา 03.00-12.00น. 

300 2.290 0.648 

5. มกีารคัดแยกประเภทขยะ
ก่อนเข้ากระบวนการ
ก าจัด 

300 2.940 1.003 

6. มีประโยชน์เพียงพอที่
เทศบาลมีพนักงานคดั
แยกขยะเพื่อน าขยะ
บางส่วนกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

300 2.750 0.932 

7. การก าจัดขยะด้วยวิธีการ
ฝังกลบ 

300 2.816 0.951 

8. มีประโยชน์เพียงพอที่
เทศบาลมีการน าเศษผัก/
ผลไม้/อาหาร มาท าน้ า
หมักจุลินทรยี์อีเอ็ม  

300 3.086 0.845 

9. มีประโยชน์เพียงพอที่
เทศบาลมโีครงการต่างๆ
จัดการขยะมูลฝอย  

300 2.406 0.978 
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จากตาราง พบว่า  ทัศนคติของประชาชนส าหรับ
การจัดการด้านขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายหาด
บางแสน จังหวัดชลบุร ีด้าน รูปแบบการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ผู้ตอบสอบถามมีทัศนคตวิ่ามีจ านวนถังขยะ
เพียงพอและครอบคลุมบริเวณชายหาด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
รองลงมาคือ ความเพียงพอต่อการจัดเก็บขยะทุกวันใน
เวลา 03.00-12.00น. และมีประโยชน์เพียงพอทีเ่ทศบาลมี
โครงการต่างๆจัดการขยะมูลฝอย ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวการ
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

แนวการพัฒนาการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย 

จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviatio
n 

1. มีแนวทางให้มีการ
จัดวางถังขยะที่
ระบุประเภทและสี
ถังขยะให้ชัดเจน 
บริเวณเตียงผ้าใบ 

300 2.380 0.714 

2. มีแนวทางให้มีการ
เพิ่มรอบการ
จัดเก็บขยะกรณี
วันท่ีมีปริมาณขยะ
มาก 

300 2.303 0.706 

3. มีแนวทางให้มีการ
จัดเก็บและขนส่ง
ขยะให้ทันเวลา
และไม่มีขยะ
ตกค้าง 

300 2.363 0.757 

4. มีการพัฒนาให้มี
การจัดรถกวาดดดู
ฝุ่นตามถนน 

300 2.280 0.695 

 
จากตาราง พบว่า  ทัศนคติของประชาชนส าหรับการ
จัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาดบาง

แสน จังหวัดชลบุรี ด้านแนวการพัฒนาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ผู้ตอบสอบถามมีทัศนคติว่า มีการพัฒนาให้มี
การจัดรถกวาดดูดฝุ่นตามถนน มีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด 
รองลงมาคือ มีแนวทางให้มีการเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะ
กรณีวันท่ีมีปริมาณขยะมาก และมีแนวทางให้มีการจัดเก็บ
และขนส่งขยะให้ทันเวลาและไม่มีขยะตกค้าง ตามล าดับ 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน               
การป้องกันผลกระทบจากการฝังกลบขยะ  ต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน 
 

การป้องกันผลกระทบจากการ
ฝังกลบขยะ 

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviati
on 

1. มีการป้องกันการซึม
เปื้อนจากน้ าชะมลูฝอย
ลงสู่น้ าใต้ดิน 

300 2.556 0.846 

2. มีการป้องกันผลกระทบ
บริเวณบ่อฝังกลบโดย
ท าตาข่ายเพื่อป้องกัน
ปัญหาขยะปลิว 

300 2.536 0.882 

3. มีการป้องกันผลกระทบ
บริเวณบ่อฝังกลบขยะ
โดยมีการตดิตั้งระบบ
ระบายก๊าซ 

300 2.500 0.811 

4. มีการป้องกันผลกระทบ
โดย ส่งตัวอยา่งน้ าชยะ
มูลฝอยให้มหาวิทยาลัย
บูรพาเพื่อตรวจสอบ  

300 2.520 0.769 

5. มีจัดท าโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีกับ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

300 2.613 0.879 

 
จากตาราง พบว่า  ทัศนคติของประชาชนส าหรับการ
จัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชนชายหาดบาง
แสน จังหวัดชลบุรี ด้าน การป้องกันผลกระทบจากการฝัง
กลบขยะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผู้ตอบสอบถามมี
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ทัศนคติมีการป้องกันผลกระทบบริเวณบ่อฝงักลบขยะโดยมี
การติดตั้งระบบระบายก๊าซ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงมา
คือ มีการป้องกันผลกระทบโดย ส่งตัวอย่างน้ าชยะมูลฝอย
ให้มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อตรวจสอบ และมีการป้องกัน
ผลกระทบบริเวณบ่อฝังกลบโดยท าตาข่ายเพื่อป้องกัน
ปัญหาขยะปลิว ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
พฤติกรรมการมสี่วนร่วม

ของคนในชุมชน 
ในการจัดการขยะมลูฝอย 

จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ย 
Std. 

Deviation 

1. คนในชุมชนท า
กิจกรรมรณรงค์ ลด 
ละ เลิก การทิ้งขยะไม่
ถูกที ่

300 2.573 0.757 

2. เทศบาลและคนใน
ชุมชน 
มีการเดินขบวน
รณรงค์ร่วมกัน 

300 2.170 0.810 

3. พ่อค้าแม่ค้าได้ให้
ความรู้ในเรื่องของ
การทิ้งขยะกับ
นักท่องเที่ยว 

300 2.486 0.690 

4. เทศบาลมีการจัด
อบรมและให้ความรู้
แก่คนในชุมชน 

300 2.963 0.909 

5. เทศบาลจดัท า
เอกสารให้ความรู้แก่
คนในชุมชน เรื่อง
ปัญหาต่างๆของขยะ  

300 2.653 0.760 

 

จากตาราง พบว่า  ทัศนคติของประชาชนส าหรับการ
จัดการดา้นขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีบรเิวณชุมชนชายหาดบาง
แสน จังหวัดชลบุร ีด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ผู้ตอบสอบถามมีทัศนคติ
ว่า เทศบาลและคนในชุมชนมีการเดินขบวนรณรงค์ร่วมกัน 
มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ รองลงมาพ่อคา้แม่ค้าได้ให้ความรู้ใน
เรื่องของการทิ้งขยะกับนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนท า
กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะไม่ถูกท่ี ตามล าดับ 
 
สรุปค าถามปลายเปิดแบบสอบถาม 
ตอนที่  3 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 
1. ทิศทางการพัฒนาด้านขยะมูลฝอยใน

บริเวณชายหาดบางแสน 
1.1 เทศบาลควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่การท าเพียงช่ัวคราว 
1.2 ควรมีการคัดแยกรีไซเคิลกลบฝังและ

เผาขยะอย่างเหมาะสม 
1.3 ควรมีการจัดเก็บตรงตามเวลา และคัด

แยกขยะให้ชัดเจน 
1.4 ควรมีการระบุสีของถังขยะ เพื่อคัดแยก

ขยะชัดเจนเพราะปัจจุบันยังเห็นแต่ถัง
ขยะสีเดียว 

1.5 ควรมีการใช้วัสดุภาชนะที่ไม่ได้ท ามา
จากพลาสติก 

1.6 ควรมีจ านวนถังขยะให้มากขึ้น 
1.7 ชายหาดบางแสนควรมีจ านวนขยะ

ลดลง จนพัฒนาถึงขั้นเป็นหาดปลอด
ขยะ 

1.8 ควรพัฒนาความรู้ เรื่องขยะให้คนใน
ชุมชนคนท่ีประกอบอาชีพในบริเวณริม
ชายหาด ให้มีความรู้และความเข้าใจใน
การจัดการขยะ การและคัดแยกขยะ 

1.9 เทศบาลควรจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีเดินเก็บ
ขยะเป็นช่วงๆ เนื่องจากขยะส่วนใหญ ่
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2. เทศบาลควรมีการปรับปรุงด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยหรือไม่  

2.1 ควรมีการปรับปรุง เช่นการรณรงค์
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พื่ อ จ า น วน ขย ะ 
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2.2 อยากให้มีการปรบัปรุง ในเรื่องของการวาง
ถังขยะให้เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว 

2.3 ควรมีการปรับปรุง ในเรื่องการจัดระเบียบ
กับคนที่ท้ิงขยะไม่ถูกท่ี เช่น การเสียค่าปรับ 

2.4 ปรับปรุงเวลาและรอบการเก็บขยะให้มาก
ขึ้น  

2.5 ควรมีการจัดการและหน่วยงานที่ดูแลด้าน
ขยะให้มากกว่านี้ เพราะสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นแหล่ งที่ สมควรอนุรักษ์ ให้มีความ
สวยงามและสะอาดอยู่เสมอ 

 
3. ข้อเสนอแนะต่อเทศบาล 

3.1 ก่อนหน้าน้ีเคยเห็นหาดทรายบางแสนดีกว่า
นี้ แต่ตอนนี้ค่อนข้างมีขยะเพิ่มขึ้น 

3.2 ควรใช้เตาเผาขยะเพื่อน าพลังงานกลับมาใช้
อีก 

3.3 เทศบาลควรขอความร่วมมือจากเทศบาล
อื่นๆเ ช่น อ.บางปะกง เนื่องจากขยะ
บางส่วนมาจากแม่น้ าบางปะกง หรือขยะ
จากเรือเดินสมุทร 

3.4 น่าจะมีการอบรมพ่อค้าแม่ค้าและคนที่อยู่
ในบริเวณพื้นท่ีชายหาด 

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
เช่น การเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบให้
มากขึ้น 

3.6 เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบ
ควรมีความกระตือรือร้นในการดูแลสถานที่
มากกว่าน้ี 

3.7 ถ้ าความต้ องการ ให้ นั กท่อ ง เที่ ย วมา
ท่องเที่ยวมากกว่านี้ ควรจะดูแลสถานท่ี 
ให้มากข้ึน เนื่องจากคนในท้องถิ่นเดือดร้อน 

3.8 ควรเพิ่มท่ีพื้นที่ส าหรับการจอดรถ 
3.9 ควรดูแลเรื่องร่มชายหาดให้ปลอดจากขยะ

หรือภาชนะที่ท ามาจากโฟม 
และในบริเวณพื้นทีเพ่ิมเสียงตามสาย โดย
การเปิดเพลงสบายๆในตอนกลางวัน 

 
 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง ศึกษาทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่บริเวณชุมชน
ชายหาด กรณีศึกษา ชุมชนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
โดยมีขนาดกลุ่มประชากรในการศึกษาจ านวน 300 คน
พบว่า 

ผลการตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาภาพรวม
รายด้าน พบว่าทัศนคติของประชาชนเห็นว่าการการจัดการ
ด้านขยะมูลฝอยเกือบทุกด้านในชุมชนชายหาดบางแสนยัง
ไม่ดีพอ โดยเฉพาะด้านแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย ด้านรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ในการจัดการปัญหาขยะไม่ได้เป็น
หน้าที่ของส่วนงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หากต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆที่ เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คุณดิเรกฤทธิ์      ทวะกาญจน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับ
เทศบาลนครหาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มอง
ว่า ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ใช่ปัญหาของใครคนหนึ่ง แต่เป็น
ปัญหาร่ วมกันของทุกคนและเป็นปัญหาของสั งคม
ประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการกับ
ปัญหาขยะมูลฝอยทั้งในฐานะเป็นผู้สร้างปัญหาและเป็น
สมาชิกของสังคมท่ีมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมในการ
แก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยควรเป็นการ
ร่วมมือกันของทางเทศบาลแสนสุขกับประชาชนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยว ท่ีสอดคล้องกับคู่มือประชาชนเพื่อการลด
คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุม
มลพิษ : 2553) ทีอ่ธิบายถึงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนั้น
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จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริงแต่ต้องขึ้นอยู่กับการ
วางแผนจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและขึ้นอยู่กับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่
ต้ องผสมผสานเข้ ากับ เทคโนโลยี การแก้ ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คุณนายธนกฤต  บวกขุ นทด  (2553)  ที่ ศึ กษา เรื่ อ ง 
การศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน
กรณีศึกษา :องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพัฒนา
อ าเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่มองว่าการจัดการ
รูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลักกล่าวคือควรมีการคัดแยกขยะก่อนจะทิ้งขยะชนิดใดที่
สามารถน ากลับไปใช้ได้อีกหรือสามารถแปรรูปเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนและเป็นการรักษาและเป็นการสร้าง
สุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดรายข้อในด้านเมื่อ
พิจารณาย่อยลงไปในแต่ละด้าน ด้านความรู้ในการจัดการ
ขยมูลฝอย พบว่า ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอย ด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 
จ านวนถังขยะยังไม่เพียงพอและครอบคลุมบริเวณชายหาด  
เป็นประเด็นส าคัญ  ด้านแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย พบว่า การพัฒนาให้มีการจัดการรถ
กวาดถนนดูดฝุ่นตามถนนน  ด้านการป้องกันผลกระทบ
จากการฝั่งกลบขยะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน พบว่า  มีการ
ป้องกันผลกระทบบริเวณบ่อฝังกลบขยะโดยมีการติดต้ัง
ระบบระบายก๊าซน้อยที่สุด และด้านพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 
เทศบาลและคนในชุมชนมีการเดินขบวนรณรงค์ร่วมกัน 
น้อยที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณดิเรก
ฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับเทศบาลนคร
หาดใหญ่อ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มองว่าปัญหาของ
การมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนคือ คนในชุมชนบางกลุ่ม
ไม่รู้จักวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธีแต่สามารถแก้ไขด้วย การ
ปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และสร้าง

จิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมพฤติกรรมมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ปัญหาของขยะมู ลฝอยที่ ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลแสนสุขได้
ตระหนักในความสาคัญของปัญหาและได้วางแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพยายามสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย
และการสร้างจิตสานึกทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะการจัดการ
รูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลักเริ่มจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านของการจัดการด้านขยะมูลฝอยในพื้นที่
บริ เวณชายหาดบางแสนของเทศบาลยังไม่เหมาะสม 
เนื่องจากยังพบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการก าจัด
ขยะมูลฝอย การขาดระบบการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด
ตลอดจนการขาดเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพในปัจจุบบันยังสามารถพบขยะมูลฝอยใน
พื้นที่บริเวณชายหาดโดยส่วนมากเป็นขยะรีไซเคิลประเภท
ขวดพลาสติกที่พบบ่อยมากท่ีสุด 

 
ข้อแสนอแนะ 

ควรขยายการวิจัยเพิ่มเติมจากชุมชนชายหาด
อื่นๆ เช่น ชายหาดพัทยา ชายหาดระยอง ชายหาดจันทบุรี 
เป็นต้น แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ เพื่อหาข้อสรุปในการ
บริหารจัดการขยะต่อไป 

 
กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่
สนับสนุนส าหรับการท างานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบ 
พระคุณผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเทศบาลเมืองแสน
สุข รวมถึงผู้ประกอบอาชีพบริ เวณชายหาดบางแสน 
นักท่องเที่ยว ในพื้นทีชุ่มชนชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดีจนได้ข้อมูลในการจัดท างานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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ต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
The Perception of Corporate Social Responsibility toward the Image of 

Electricity Generating Authority of Thailand :A  
Case Study Krabi Power Plant and Maemoh Power Plant  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับภาพลักษณ์ของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในอ าเภอเหนือคลองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากระบี่ และอ าเภอแม่เมาะซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของ กฟผ. ไปในทิศทางเดียวกัน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันมีระดับการรับรู้และระดับภาพลักษณ์ของ กฟผ. 
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยการรบัรู้ของอ าเภอเหนือคลอง และอ าเภอแม่เมาะ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.899 และ 
5.521 ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 6.018 และ 6.272 ค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ของอ าเภอเหนือคลอง 
และอ าเภอแม่เมาะ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.995 และ 6.382 ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 
6.141 และ 6.310 ตามล าดับ 

 

ABSTRACT 
This research aims to study in correlation of the perception of CSR with the image of the 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) in the Nuea Khlong District, which is located in Krabi 
power plant and the Maemoh district which is located in the Maemoh power plant. The results of this 
study showed that perception of CSR correlated with the image of EGAT in the same direction. The 
study also presented that people living in different area have different levels of perception and image 
of EGAT between Nuea Khlong District and Maemoh district. Mean of perception in environmental care 
aspect is 5.899 and 5.521, and in community involvement and development aspect is 6.018 and 6.272. 
In addition, mean of the image between Nuea Khlong District and Maemoh district in environmental 
care aspect is 5.995 and 6.382,and in community involvement and development aspect is 6.141 and 
6.310 respectively. 

 

ค าส าคัญ : การรับรู้-ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร-ภาพลักษณ์-โรงไฟฟ้ากระบี่-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
Key Words : Perception, Corporate Social Responsibility, Image, Krabi Power Plant, Maemoh Power 
Plant  
* นิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
** อาจารย์ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
*** อาจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทน า 
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่

ส าคัญของโลก ทั้งมลพิษทางอากาศ ทางน้ า ทางดิน เป็น
ผลมาจากยุคอุตสาหกรรมในอดีตที่พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้และหมดไปอย่างรวดเร็ว
โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยมลพิษออกมาโดยไม่มี
การก ากับดูแล เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวง
กว้าง ทั้งมลพิษทางน้ า อากาศ ดิน เสียง กลิ่น สารเคมี 
ขยะต่างๆ ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ระบบนิเวศน์
ทั้งบนบกและในน้ าถูกท าลาย และส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน จากผลกระทบข้างต้นส่งผลเป็นวงกว้างไปทั่ว
โลก ประชาคมโลกจึงรวมตัวกันเพื่อก าหนดแนวทางการ
รักษาสิ่งแวดล้อมขึ้นด้วยการท ากิจกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (2556)  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการด้านพลังงาน 
ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย 
พร้อมค านึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้พันธกิจ 
“ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขาย
ลิกไนต์” ด้วยการด าเนินกิจการของ กฟผ. ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กฟผ. จึงด าเนินงานด้าน CSR 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดย
การน า ISO 26000 มาเป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน 
และที่ ส าคัญกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงาน การ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการท า 
CSR ดังนั้น การด าเนินโครงการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมและชุมชน ต้องจัดท า Environmental 
Impact Assessment (EIA) หรือ Environmental 

Health Impact Assessment (EHIA) โดยเจ้าของ
โครงการต้องจัดท ารายงานรายละเอียดการศึกษา
ครอบคลุมระบบสิ่งแวดล้อม ก าหนดวิธีการป้องกันหรือ
แก้ไขผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากโครงการหรือ
กิจการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ เริ่มด าเนินกิจการ ไป
จนตลอดอายุของโครงการหรือกิจการ  เอาไว้ให้ครบถ้วน 

กฟผ. ได้ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรในกระบวนการปฏิบัติงานของ กฟผ. (CSR In 
Process) ทุกๆ โครงการ ทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
ก่อสร้างระบบส่ง ได้แก่ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA) ทุก
ครั้งก่อนด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงโรงไฟฟ้าทุกแห่งและ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุกแห่ง ก็ได้ด าเนินงาน CSR After 
Process อยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวรอบโรงไฟฟ้า 
โครงการแว่นแก้ว โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
การด าเนินงาน CSR ของ กฟผ. เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การรับรู้ของชุมชนในการ
ด าเนินงาน CSR ของ กฟผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ กฟผ. 
เป็นหนึ่งในพลังส าคัญที่จะช่วยสนับสนุน กฟผ. ซึ่งการ
รับรู้การด าเนินงาน CSR อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้า
แม่ เมาะ ซึ่ ง โรงไฟฟ้าที่ส า คัญของทางภาคใต้และ
ภาคเหนือ เพราะเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถส ารองเช้ือเพลิง
เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ต่างจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
จากก๊าซธรรมชาติซึ่งไม่สามารถส ารองพลังงานเพื่อใช้
ผลิตไฟฟ้าได้ และจะต้องหยุดการผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก
สถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติจะต้องหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงประจ า
ทุกปี ถ้า กฟผ. มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน การด าเนิน
กิจการทุกอย่างจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ 
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ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีความน่าสนใจในการศึกษา
การรับรู้ด้าน CSR เพื่อหาความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ส าคัญทางภาคใต้และ
ภาคเหนือ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน 

(International Standards Organization : ISO) ให้
ความหมาย CSR ในมาตรฐาน ISO 26000 ว่า เป็นความ
รับผิดชอบขององค์กร ในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ ที่มีต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการแสดงออกอย่างโปร่งใสและมี
จริยธรรมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
สุขอนามัยและสวัสดิการที่ดีกับสังคม ค านึงถึงความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
(กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์,  2011) 

จากรายงานของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้
ความหมายของ CSR ว่า “บรรษัทบริบาล” หมายถึง 
การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจาก
ภายนอกองค์กรที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติสุข 

Assael (2004) ได้กล่าวถึงการรับรู้ว่า เป็น
กระบวนการเลือกสรร การจัดระเบียบ และเป็นการ
ตีความ ของสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวที่ผ่านเข้ามาทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น 
การสัมผัส และการลิ้มรส เพื่อประมวลผลให้เกิดเป็นภาพ
ที่มีความหมาย ซึ่ งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่
แตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีสิ่ง
เร้าเดียวกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันใน

หลายด้าน เช่น ประสบการณ์ ความต้องการ ความ
คาดหวัง และค่านิยม ที่ต่างกันออกไป ซึ่งหลังจากท าการ
ตีความสิ่งเร้าดังกล่าวแล้ว จึงพัฒนาเป็นทัศนคติที่มีต่อสิ่ง
เร้าต่างๆ จากนั้นจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะเช่ือถือ
หรือไม่เช่ือถือหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่สุด  จ าเนียร  
ช่วงโชติและคณะ (2519) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของ
การรับรู้ทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย ทั้งหมดนี้ท า
หน้าที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการรับสัมผัส รูป รส กลิ่น 
เสียง กายสัมผัส ส่งไปเป็นประสบการณ์ทางสมอง 
เพื่อให้เกิดการประมวลผลการรับรู้ต่อไป สรุปได้ว่า การ
รับรู้ หมายถึง กระบวนการเปิดรับข้อมูล การจัดระเบียบ 
การตีความหมายข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา ทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งการตีความจะแตกต่างกันออก
ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ความคาดหวัง ความต้องการ 
และค่านิยม ของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลต่อการตัดสนิใจ
ที่จะเชื่อถือหรือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ขณะที่ เสรี  วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึง 
ภาพลักษณ์ว่า เป็นข้อเท็จจริงผสานรวมกับการประเมิน
ส่วนตัวและเป็นภาพท่ีอยู่ในใจของบุคคลนั้นๆ มานาน ซึ่ง
อาจจะแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวัง เพราะว่า
ภาพลักษณ์นั้นไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่เป็น
เรื่องของการรับรู้ด้วย Kotler (2000) กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์ขององค์การ ในทางการตลาดหมายถึงภาพที่
เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อองค์การหรือสถาบัน 
ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงการ
บริหารและการด าเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ระบบ
บริหารจัดการ บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การท าประโยชน์แก่สาธารณะ  Jefkins (1993) กล่าวถึง
ภาพลักษณ์ขององค์กรไว้ว่า ภาพขององค์กรใดองค์กร
หนึ่ง หมายรวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่
ประชาชนรู้จัก เข้าใจและได้มีประสบการณ์ร่วมในการ
สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น อาจเป็นเอกลักษณ์ของ
องค์กรซึ่งปรากฏแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น ตรา
องค์กร สัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็นต้น สรุปได้ว่า 
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจ
บุคคลนั้นๆ อาจแตกต่างกันออกไปตามการรับรู้ ความคิด 
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ความคาดหวัง ประสบการร่วม ฯลฯ จนท าให้กลายเป็น
เอกลักษณ์ของสิ่งนั้นอยู่ในใจของบุคคล 
  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เมธาพร หิรัญญธนกิจ (2556) ได้วิจัยเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ 
และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้กิจกรรม CSR 
ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครไม่ มี อิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ของบริษัท และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท 

พันโท ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร (2546) ได้วิจัยเรื่อง 
การเปิดรั บข่ าวสาร ความรู้  และภาพลั กษณ์ของ
กองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารขององค์กรมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุด 
ในทิศทางเดียวกัน ลักษณะประชากรศาสตร์ของประชาชน
กรุงเทพมหานครด้านสถานภาพและรายได้ มีผลต่อการ
เปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน และลักษณะประชากรศาสตร์
ของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์แตกต่างกัน 

บุศวรรณ นาคสู่ สุ ข  (2552)  ได้ วิ จั ยเรื่ อง 
ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของ
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย พบว่า การเปิดรับข่าวสาร
ด้านสิ่ งแวดล้อมของประชาชนกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้านสิ่ งแวดล้อมของ
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ไปในทิศทางเดียวกัน และ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ของประชาช นใน เขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน 

วรทัย ราวินิจ (2549) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผล
ของการใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด พบว่า 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการภาพลักษณ์ของ

บริษัท  เครื อ เจริญ โภคภัณฑ์  จ ากั ด ลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า ง กั นมี ก า ร เปิ ด รั บสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทแตกต่างกัน 

อัครนันท์ ชัยธัมมะปกรณ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) พบว่า การรับรู้การด าเนินงาน CSR 
ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน CSR โดยศึกษาปัจจัย
ของการท ากิจกรรม CSR ดังนี้ 1. ด้านนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม 3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม 4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
5. ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 6. ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 7. ด้านการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
การท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การท ากิจกรรม CSR ของ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
ปัจจัยของการท ากิจกรรม CSR ดังนี้ 1. ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี 2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรม 3. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 4. ด้านการมี
ส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 5.ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ณัฐพงศ์ พลับทอง (2555) ได้วิจัยเรื่อง การวัด
คุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อ
ปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ และอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับการรับรู้ CSR ของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้า โดยศึกษาปัจจัยของการท ากิจกรรม CSR 
ดังนี้ 1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2. การประกอบธุรกิจด้วย
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ความเป็นธรรม 3. การเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5. 
การร่วมมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 6. การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 7. การเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม 8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องข้างต้น
ตัวแปรการรับรู้ CSR ในกรอบแนวความคิดน ามาจาก
มาตรฐาน ISO 26000 ที่ กฟผ. ใช้เป็นตัวช้ีวัดในการ
ท างาน CSR สามารถสรุปงาน CSR ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง ได้ 2 ด้าน คือ  

1.การดูแลสิ่งแวดล้อม 
2.การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครนันท์ ชัยธัมมะ

ปกรณ์ (2556) วรรณชา กาญจนมุสิก (2554) และณัฐ
พงศ์  พลับทอง (2555) 
 ตัวแปรภาพลักษณ์ของ กฟผ. น าด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 
มาเป็นตัววัดเพื่อให้สอดคล้องกับตัวแปรการรับรู้ CSR 
 
รูปภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
การรับรู้ CSR 
-ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม 
-ด้ านการมี ส่ วนร่ วม
และการพัฒนาชุมชน 

 ภาพลักษณ์ของ กฟผ.  
-ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม 
-ด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้
ด้าน CSR กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. 
 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของชุมชนที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบี่ กับอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ต่อระดับการรับรู้
ด้าน CSR 
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของชุมชนที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ที่แตกต่างกันระหว่างอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี ่กับอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ต่อภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความแตกต่างของชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับการรับรูด้้าน CSR แตกต่างกัน 

2. ความแตกต่างของชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแตกต่างกัน 

3. ระดับการรับรูด้้าน CSR มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้น เพื่อศึกษาการรับรู้ด้าน 
CSR ของชุมชนต่อภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงส ารวจ (Exploratory Research) ผ่านการ
เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพื่อศึกษาการรับรู้ด้าน CSR และภาพลักษณ์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของประชาชนในอ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อ
ท าการทดสอบสมมติฐานและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง โดยแบ่งออกเป็น (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

1.ประชากรอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 57,292 คน 

2.ประชากรอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดแม่เมาะ 
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 23,975 คน  
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รวมจ านวนประชากรเป้าหมาย 81,267 คน  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

ประชาชนที่เหมาะสม โดยใช้หลักการค านวณ โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการแปรผันร่วมกันระหว่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
จากการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ (Yamane, 1973) ที่
แสดงไว้ โดยก าหนดความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้สูตรค านวณ ดังน้ี 

การค านวณหาขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม 
(Sample size) โดยใช้สูตรต่อไปนี้  

 

n  =  
 

                           
 

โดย  n   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N  คือ จ านวนหน่วยท้ังหมดหรือขนาดประชากร 
        E   คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างในทางสถิติยอมรับได้ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนประชากรเป้าหมาย 
81,267 คน และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่  ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% ก าหนดความเชื่อมั่น 95% 
ดังนี ้
 

 n =  
      

                

 
n = 399.995 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 400 

ตัวอย่าง     
 เลือกเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) จากกลุ่มตัวอย่างอ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ จ านวน 200 ตัวอย่าง และอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง จ านวน 200 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่พบตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่
ราชการ สถาบันศึกษา บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด ในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิ จั ย ค รั้ ง นี้ จ ะ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม จ า ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการปรับปรุง
จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close Ended 
Questionnaire) โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
เป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย แหล่ง
ที่อยู่อาศัย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ ใช้
ลักษณะค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้าน 
CSR ของ กฟผ. เป็นค าถามแบบ Rating Scale ตาม
แบบของ Likert Scale จ านวน 7 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย น้อย
ที่สุด  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ. เป็นค าถามแบบ Rating Scale 
ตามแบบของ Likert Scale จ านวน 7 ระดับ คือ เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เฉยๆ ไม่ค่อย
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 
การทดสอบเครื่องมือ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) ด้วยการหาค่า The Index of Item Objective 
Congruence ( IOC) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษามาให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องของกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา  

ทดสอบความเ ช่ือมั่น (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ผ่านการท า IOC ไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดย
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
เท่ากับ .828 และเท่ากับ .940 ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 
และส่วนท่ี 3 ตามล าดับ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่จัดท า
ขึ้น ซึ่งก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายและให้
ความเข้าใจแก่ผู้ช่วยวิจัยในเรื่องจุดประสงค์ของการวิจัย 
รายละเอียดแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไป
สอบถามกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ที่ก าหนดไว้ให้ได้
จ านวนครบตามที่ต้องการ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิ จั ยนี้ ใ ช้การวิ เคราะห์ เ ชิ งพรรณนา 
(Description Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ระดับการรับรู้ และ
ระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ว่าอยู่ในระดับใด  
 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics) 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่มขึ้นไป 
โดยใช้ t-test (Independent Sample test) ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้าน CSR และความ
คิด เ ห็นต่อภาพลักษณ์  กฟผ.  โดยใ ช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) ทั้งนี้ ค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์อยู่ที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแหล่งที่อยู่
อาศัยในอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 50.0 
และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ร้อยละ 50.0 เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 52.5 และเพศชาย ร้อยละ 47.5 ส่วนใหญ่
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 29.0 รองลงมาอายุ 21-30 ปี 

ร้อยละ 28.8 รายได้ 10,001-20,000 บาท มากที่สุด 
ร้อยละ 29.3 รองลงมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 26.3 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อย
ละ 35.3 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 
20.5 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 26.5 
รองลงมาคืออาชีพกิจการส่วนตัว ร้อยละ 21.3  

ผลการศึกษาระดับการรับรู้ CSR ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.71 อยู่ในระดับมาก และระดับการรับรู้ CSR 
ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 อยู่ในระดับมาก  

ผลการศึกษาระดับภาพลักษณ์ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.18 อยู่ในระดับดีมาก และระดับภาพลักษณ์
ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.22 อยู่ในระดับดีมาก  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม
แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้ CSR 
ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
และการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ของอ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.899 และ 
5.521 ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 
6.018 และ 6.272 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของแหล่งที่อยู่
 อาศัยต่อระดับการรับรู้ CSR ด้านการดูแล
 รักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วม
และ การพัฒนาชุมชน 
 

การรับรู้ CSR ที่อยู่อาศัย t 
Sig. 

(2-tailed) 
ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี ่
อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง 

6.599 0.000* 
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ด้านการมีส่วนรว่ม
และการพัฒนา
ชุมชน 

อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี ่
อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง 

-5.833 0.000* 

 
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า โดยภาพร่วม

แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ของ
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.995 
และ 6.382 ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 
6.141 และ 6.310 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของแหล่งที่อยู่
 อาศัยต่อต่อภาพลักษณ์ของ กฟผ.ด้านการ
 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วน
ร่วม และการพัฒนาชุมชน 
 
ภาพลักษณ์ของ 

กฟผ. 
ที่อยู่อาศัย t 

Sig. 
(2-tailed) 

ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี ่
อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง 

-5.827 0.000* 

ด้านการมีส่วนรว่ม
และการพัฒนา
ชุมชน 

อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี ่
อ.แม่เมาะ 
จ.ล าปาง 

-2.976 0.003* 

 
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ระดับการรับรู้ 

CSR มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า
มาก (r = 0.158) และพบว่าระดับการรับรู้ CSR มี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลางกลาง (r = 0.552) 
 
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้ CSR 
 กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการดูแลรักษา
 สิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการ
 พัฒนาชุมชน 
 

 
การอภิปราย 

ลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ CSR แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรทัย  ราวินิจ (2549) พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด
แตกต่างกัน  

ลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ของ กฟผ.  แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศวรรณ นาคสู่สุข (2552) 
พบว่ า  ลั กษณะประชากรศาสตร์ ของประชาชน
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน  

ระ ดับการ รั บรู้  CSR มี ค วามสั มพันธ์ กั บ
ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ  เมธาพร  
หิรัญญธนกิจ (2556) พบว่า การรับรู้กิจกรรม CSR ไม่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิ
เคท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก บริษัท เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก การรับรู้ด้านบรรจุ

ระดบัการรับรู้ CSR 
/ภาพลักษณข์อง 
กฟผ. 

Pearson 
Correlation 

Sig.  
(2 

tailed) 

ความ 
สัมพันธ์ 

ด้านการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

0.158** 0.002 ต่ ามาก 

ด้านการมีส่วนรว่ม
และการพัฒนา
ชุมชน 

0.552** 0.000 ปานกลาง 
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ภัณฑ์  รสชาติสินค้า  และการบริการ จึ งส่ งผลต่อ
ภาพลักษณ์มากกว่า แต่สอดคล้องกับ พันโท ณัฐวุฒิ 
โสภณเสถียร  (2546) พบว่า การเปิด รับข่าวสาร
ประชาชนกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในทิศทางเดียวกัน บุศวร
รณ นาคสู่สุข (2552) พบว่า การเปิดรับข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ด้ านสิ่ งแวดล้อม ของ
สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ไปในทิศทางเดียวกัน 
วรทัย  ราวินิจ (2549) พบว่า การเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของประชาชนกรุง เทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กับการภาพลักษณ์ของบริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ ากดั 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้ด้าน CSR กับ
ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ความแตกต่างของแหล่งที่อยู่
อาศัยต่อระดับการรับรู้ด้าน CSR และความแตกต่างของ
แหล่งที่อยู่อาศัยต่อระดับความคิดเห็นภาพลักษณ์ของ 
กฟผ. โดยใช้การตรวจเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ในอ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง  

ผลการศึกษาระดับการรับรู้ CSR ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.71 อยู่ในระดับมาก และระดับการรับรู้ CSR 
ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 อยู่ในระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ยระดับการรับรู้ของอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.899 และ 5.521 ด้านการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 6.018 และ 6.272 
ตามล าดับ สรุปได้ว่า ประชาชนอ าเภอเหนือคลอง 
จั งหวัดกระบี่ มี ระดับการรับรู้ ด้ านการดู แลรักษา

สิ่งแวดล้อมมากกว่าประชาชนอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง และประชาชนอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปางมี
ระดับการรับรู้ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ประชาชนอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

ผลการศึกษาระดับภาพลักษณ์ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่ าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.18 อยู่ในระดับดีมาก และระดับภาพลักษณ์
ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.22 อยู่ในระดับดีมาก โดย
ค่าเฉลี่ยระดับภาพลักษณ์ของอ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ และอ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม คือ 5.995 และ 6.382 ด้านการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาชุมชน คือ 6.141 และ 6.310 
ตามล าดับ สรุปได้ว่า ประชาชนอ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปางมีระดับภาพลักษณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนมากกว่า
ประชาชนอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แหล่งที่อยู่
อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้ CSR ด้านการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการ
รับรู้ CSR มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้าน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ ามาก และระดับการรับรู้ CSR มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของ กฟผ. ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
ชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงระดับการรับรู้ด้าน 
CSR ของ กฟผ. ในบางกิจกรรมมีระดับการรับรู้อยู่ใน
ค่าเฉลี่ย 4.45-5.30 ซึ่งน้อยกว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่มี
ระดับการรับรู้อยู่ในค่าเฉลี่ย 6.17-7.00 โดยต้องปรับปรุง
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การด าเนินงานด้าน CSR ให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น 
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มระดับการ
รับรู้ให้มากยิ่งขึ้น เพราะระดับการรับรู้ด้าน CSR ส่งผล
กับภาพลักษณ์ของ กฟผ. ไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยแนะน าว่าควร
ท าการศึกษาเพิ่มเติมในปัจจัยที่เกี่ยวกับการเปิดรับ
ข่าวสารของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับ
ความต้องการในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของชุมชน  
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การปลูกพืชเพ่ือบ้าบัดน ้าเสียท่ีมกีารปนเปื้อนปรอท 
Using Plants to Reduce Mercury Contamination in Wastewater 

วันทิตา  ปาลิเอกวุฒิ (Wantitar Palieakkawut)*  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการบ้าบัดน้้าเสียที่มีการปนเปื้อนปรอทจากคูระบายน้้าในเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางบัว
ทอง - คลองบางหลวง ต้ังแต่ กม.43+031 - กม.60+141 ซึ่งจากการวิเคราะห์โลหะหนักในน้้าเสียดังกล่าวพบว่ามีปรอท
ปนเปื้อนเท่ากับ 0.0057 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงมีแนวคิดน้าต้นพุทธรักษาพันธุ์ต้นสูงดอกแดงปลูกในระบบบึงประดิษฐ์ เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว และเปรียบเทียบประสทิธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียที่เวลาเก็บกัก 24 และ 12 ช่ัวโมง ตามล้าดับ ผลการศึกษาพบว่า
ที่เวลาเก็บกัก 24 และ12 ช่ัวโมง ประสิทธิภาพการก้าจัดปรอทมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.72 และ 79.12 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณา
จากผลการทดลองการบ้าบัดน้้าเสียด้วยพุทธรักษาพันธุ์ต้นสูงดอกแดง ที่เวลากักเก็บ 24 ช่ัวโมงมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้า
เสียได้ดีกว่าที่เวลากักเก็บ 12 ช่ัวโมง 

 
ABSTRACT 

 This research aims to study plant wastewater treatment reducing Mercury (Hg) contamination 
in drainage ditch of Special High Way No.9, section between Bang Buathong and Khlong Bang Luang, 
distance from Km.43+031 to Km.60+141. Mercury (Hg) value was found 0.0057 milligram per liter. Free 
Water Surface System (FWS) of Constructed Wetland Method for the wastewater treatment was 
applied by growing Canna Russian Red Plants in drainage ditch to remedy the wastewater and 
compare the effective values based on time range differences which are 24 hours and 12 hours 
respectively. The results demonstrate that both removal average values of Hg. are shown as 88.72% 
and 79.12% respectively. The effective values show the best wastewater treatment results that are to 
grow Canna Russian Red Plants in time range approximately 24 hours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้าส้าคัญ : พุทธรักษา พันธุ์ต้นสูงดอกแดง คูระบายน้า้ ปรอท   
Key Words : :  Cana Indica Linn, Canna Russian Red, Drainage Ditch, Mercury 
*อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม ิ
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บทน้า 
ในสภาวะปัจจุบันปัญหามลภาวะทางด้านมลพิษมี

หลากหลายไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ 
และมลพิษทางน้้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยเฉพาะ
ปัญหามลพิษทางน้้าที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษ ซึ่ งท้าให้
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อการ
ด้ารงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาน้้าเน่าเสียเป็นปัญหาใหญ่ที่
ได้รับความสนใจจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะน้้าเน่าเสียในเขตพื้นที่ทางหลวง เช่น ทางระบาย
น้้า ท่อระบายน้้าบนถนน ไหล่ทาง ร่องกลางของถนน เกาะ
กลาง เป็นต้น ที่เป็นเขตความรับผิดชอบของทางภาครัฐ ซึ่ง
บริเวณไหล่ทางมกีารน้าเศษขยะหลากหลายประเภทลักลอบ
น้ามาทิ้งไว้ เมื่อฝนตกจึงเกิดเป็นน้้าชะขยะ และไหลลงสู่ทาง
ระบายน้้ารวมกับน้้าเสียชุมชนอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่นับวัน
ยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีเป็นอันตรายและความเสียหายต่อระบบนิเวศ
ธรรมชาติ  

จากการสังเกตทางระบายน้้าทางหลวงพิเศษหมายเลข 
9 ตอน บางบัวทอง – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.43+031 
– กม.60+141 มีลักษณะเป็นสีเทาแกมด้า และส่งกลิ่น
เหม็น ซึ่งเกิดจากน้้าชะขยะบริเวณไหล่ทาง และน้้าเสีย
ชุมชนที่ปล่อยทิ้งลงสู่ทางระบายน้้า สิ่งส้าคัญประการหนึ่ง
คือคูระบายน้้านี้มีจุดเช่ือมต่อกับคลองสาธารณะ ซึ่ ง
ประชากรในพื้นที่ยังใช้ในการอุปโภค - บริโภค หากน้้าเสียที่
เกิดจากขยะที่มีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนถูกชะลงทาง
ระบายน้้า และไหลลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ โดยไม่มีการ
บ้าบัดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน 
และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้้าธรรมชาติ  

น้้าธรรมชาติในล้าน้้า คูคลองทั้งหลายหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
ต้องมีปรอทผสมอยู่ เพราะว่าเมื่อฝนตกลงสู่พื้นที่นั้นจะชะ
ล้างดิน และอาจน้าปรอทที่เกาะซับผิวดินตกลงสู่แหล่งน้้า 
หรือบางส่วนจะซึมผ่านผิวดินลงสู่ดินตะกอนท้าให้มีปรอท
ปะปนไปกับน้้าได้อีกทางหนึ่ง (ชูจิตต์, 2523) ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเก็บน้้าตัวอย่างไปตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีค่าบีโอดี
สูงถึง 900 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณโลหะหนักซึ่งได้แก่ 
แคดเมียม, โครเมียม และปรอทเท่ากับ 0.009, น้อยกว่า 
0.05 และ 0.0057 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล้าดับ  

หากกล่าวถึงศักยภาพของพืชในการบ้าบัดโลหะ
หนัก เช่นการน้าต้นสาบเสือในการบ้าบัดดินปนเปื้อน
ตะกั่ว ซึ่งสาบเสือมีการดูดใช้และสะสมตะกั่วในส่วน
เหนือดินและส่วนใต้ดินปริมาณสูง (วัชโรบล, 2554) 
บริษัท Phytotech ในทวีปยุโรปได้น้าเทคโนโลยี 
Phytoextraction มาใช้ในการบ้าบัดดินที่ปนเปื้อนด้วย
ตะกั่วและแคดเมียมในปริมาณต่้าและให้ผลเป็นที่พอใจ 
เทคโนโลยีนี้จะให้ผลดีที่สุดเมื่อพืชที่ใช้ในการบ้าบัดมีมวล
ชีวภาพมาก เป็นพืชที่โตเร็วและสามารถสะสมโลหะหนัก
ได้ในส่วนล้าต้นและใบในปริมาณที่สูงกว่าในดิน ส่วนล้า
ต้นและใบนี้สามารถตัดออกและน้าไปเผาหรือฝังกลบได้
โดยง่าย (มาลียา, 2553) การใช้พืชขจัดปรอทโดยเทคนิค
ไฟโตรีมีดิเอช่ัน (Phytoremediation) ด้วยต้นวิลโลว์ 
(Willow) พบการสะสมของปรอทที่บริเวณรากพืช
มากกว่า 300 ไมโครกรัมปรอทต่อกรัม ภายในเวลา 4 
ช่ัวโมง (Yaodong, 2004) หรือบ่อทดลองที่มีการปลูก
พืชธูปฤาษีและกกกลมนั้น มีประสิทธิภาพในการบ้าบัด
น้้าเสียชุมชนได้ดีกว่าบ่อควบคุมที่ไม่ได้ปลูกพืชทั้ง 2 ชนิด 
และพบว่าระยะเวลากักพักชลศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพการบ้าบัด BOD, SS, TKN และ TP 
(ลักษมณ, จินดาวัลย์ และสุรชัย, 2554) และการน้าพืช
มาบ้าบัดน้้าเสียร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์บ้าบัดน้้าเสีย
จากชุมชน และน้้าเสียจากเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2539 
โดยน้าผลการวิจัยที่ได้ถายทอดใหองคกรสวนท้องถิ่น 
น้าไปจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐได และ
ประสิทธิภาพของการย่อยสลายอินทรีย์สารก็ใหผลเปนที่
น่าพอใจ ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
แบบบึงประดิษฐ จัดเปนเทคโนโลยีทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ในการบ้าบัดน้้าเสียที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับการ
น้าไปใช้กับหน่วยงานทองถิ่น เพราะเปนระบบที่ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างคอนขางต่้า ดูแลรักษา และ
ซ่อมบ้ารุงระบบได ง่าย (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้านน้้า, 2549)   
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพื่อบ้าบัดน้้าเสยีที่มีการปนเปื้อนปรอทด้วย

พืช  
 2. เพื่อบ้าบัดน้้าเสยีทางด้านฟิสิกส์ – เคมี จาก

คูระบายน้้าเขตทางหลวง  
 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย

ที่เวลาเก็บกักตา่งๆ 
     

วิธีการวิจัย 
 ในการด้าเนินงานวิจัยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ 
การบ้าบัดน้้าเสียด้วยพืชจากคูระบายน้้าเขตทางหลวงซึ่งมี
การปนเปื้ อนของสารปรอท เพื่ อ เป็ นการรั กษา
สภาพแวดล้อม เนื่องจากน้้าจากคูระบายน้้าต้องไหลลง           
สู่ล้าคลองสาธารณะซึ่งใช้ในการอุปโภคเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
การส้ารวจพื้นที่ข้ างเคียงบริ เวณเขตทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข 9 ตอน บางบัวทอง-คลองบางหลวง ดังรูปที่ 1 
ตั้งแต่ กม.43+031 - กม.60+141 รวมระยะทางประมาณ 
17 กิโลเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ระยะทางบรเิวณพื้นที่ศึกษา 
 

โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัยดงันี้ 
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา  สภาพพื้นที่

โดยรวม และปัญหาที่เกิดขึ้น  
2. ศึกษาการน้าพืช มาบ้าบัดน้้าเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์

เพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แนวทางในการ
ออกแบบชุดทดลอง และน้ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

3. การออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ตาม

รูปที่ 2 จากสมการ 
Q

LWdt  (U.S. EPA, 1988) 

ระยะเวลาในการกักพักน้้าที่ซึมผ่านช้ันกรองไม่ได้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการก้าจัดปริมาณของแข็งและสารอินทรีย์ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2546) จึงก้าหนดเวลาเก็บกักน้้าเสียที่ 
24 ช่ัวโมง และ 12 ช่ัวโมงเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การดูดซับสารปรอทของพืชในน้้าเสียเป็นประเด็นหลัก โดย
มีรายละเอียดการเดนิระบบ ดังตารางที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2   แผนภมูิการวางระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ตารางที่ 1  ค่าก้าหนดต่างๆ ในการเดินระบบ 

บ่อบ้าบัด 
เวลาเก็บกกั 

(ชั่วโมง) 
ปริมาตรน้้าเสีย 

(ลิตร) 
อัตราการไหล 
(ลิตรต่อชั่วโมง) 

A 24 38 1.58 
B 12 38 3.17 

 
4. การเตรียมดินและการปลูกพืช 
        4.1 การเตรียมดินท่ีใช้ในการทดลองน้ามาจาก
บริเวณพื้นท่ีเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนบางบัว
ทอง - คลองบางหลวง ตั้งแต่ กม.43+031 - กม.60+141 
ย่อยดินให้มีขนาดเล็กและน้ามาตากแดดให้แห้งเพื่อเตรียม
น้ามาบรรจุในบ่อบ้าบัด 
           4.2 การเตรียมพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกในระบบมีการ
ด้าเนินการไปพร้อมกับการก่อสร้างระบบฯ ซึ่งในการ
จัดเตรียมพันธุ์พืชนั้นสามารถกระท้าได้เป็นล้าดับดังนี้ 
 
 

กม. 60+141 
คลองบางหลวง 

กม. 43+310 
บางบัวทอง

กบ่อบ้าบัด B 
เวลาเก็บกกั 12 

ชม. 
ถังน ้า
เสีย 
+ 

กบ่อบ้าบัด A 
เวลาเก็บกกั 24 

ชม. 

น้้าออก A 

น้้าออก B 
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             1) เตรียมพื้นท่ีส้าหรับการเพาะช้า และอนุบาล
พันธุ์พืชซึ่ งอาจใช้แปลงขนาดเล็กๆ กระถางหรือใช้
ถุงพลาสติกสีด้าขนาด 8 น้ิว โดยใช้ดินปลูกจริงจากพ้ืนท่ี
ศึกษา 
             2) อนุบาลพันธุ์พืชที่มีอายุประมาณ 1 เดือน จาก
แหล่งพันธุ์ท่ีจัดหาไว้  
             3) ตัดแต่งต้นและรากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ให้มี
ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 
             4) น้าไปปักช้าลงในแปลงหรือถุงเพาะช้าที่
จัดเตรียมไว ้
             5) ดูแลรักษาด้วยการให้น้้ าเสียเป็นเวลา 3 
สัปดาห์ เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพตนเองก่อนการน้าไปปลูก        
 4.3 ระยะห่างในการปลูกพืชก้าหนดระยะห่าง
ระหว่างแถวและต้นประมาณ 25 เซนติเมตร เพื่อที่พืชจะ
เจริญเติบโต และเติมน้้าใส่บ่อบ่อทดลองเพื่อให้ดินมีความ
ชุ่มช้ืน สะดวกในการปลูกพืชดังแสดงในรูปที่ 3 และมีการ
ดูแลหรืออนุบาลด้วยการใช้น้้าเสียเจือจางเพื่อให้พืชที่ปลูก
ไว้ปรับสภาพก่อนการบ้าบัดเป็นเวลาประมาณ 1 - 3 
สัปดาห์ 
 

 

รูปที่ 3   ระยะห่างของการปลูกพืช 
5. การเดินระบบบ้าบัดน้า้เสยี 
   การเติมน้้าเข้าสู่ระบบเบื้องต้น  
  1) น้าน้้าท่ีตวงไว้มาใส่ในบ่อบ้าบัด  
ให้มีปริมาตร 38.00 ลิตร 
  2) น้าน้้าเสียที่เก็บแบบผสมสุ่มจาก
พื้นที่ศึกษาจ้านวน 4 จุด มาผสมกัน แล้วน้ามาผสมกับ
น้้าสะอาดในอัตราส่วน 1:5, 2:5, 3:5, 4:5, และ 5:5 
ตามล้าดับ ปรับอัตราส่วนทุกๆ 3 วัน เพื่อให้พืชค่อยๆ 
ปรับสภาพ 
 
 

6. การเก็บและวิเคราะหต์ัวอย่าง 
 การเก็บน้้าเสียเพื่อวิเคราะห์ผลนั้นจะท้าการ

เก็บหลังจากการบ้าบัดทุกๆ สัปดาห์ ตามวิธีของ  APHA. 
AWWA. And WPCF. โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความถี่ในการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห ์
   ตัวอย่าง 

พารามิเตอร ์

จุดเก็บตัวอย่าง 

ความถี ่
มาตรฐานวธิี
วิเคราะห์ น้้า

เข้า 
น้้าออก 

A B 

ความเป็นกรด-
ด่าง    ทุกวนั pH meter 

ปรอท    
ทุก 

สัปดาห์ 
APHA. 
AWWA. 

บีโอด ี    
ทุก 

สัปดาห์ 
APHA. 
AWWA. 

ซีโอด ี    
ทุก 

สัปดาห์ 
APHA. 
AWWA. 

ของแข็ง
แขวนลอย    

ทุก 
สัปดาห์ 

APHA. 
AWWA. 

สารประกอบ
ไนโตรเจน    

ทุกสอง
สัปดาห์ 

APHA. 
AWWA. 

ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด    

ทุกสอง
สัปดาห์ 

APHA. 
AWWA. 

สภาพการน้า
ไฟฟ้า    

ทุกสอง
สัปดาห์ 

APHA. 
AWWA. 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการส้ารวจพื้นท่ีศึกษา 
  จากการลงพื้นที่ส้ารวจคูระบายน้้า
เปิดดังรูปที่ 4 ซึ่งใช้ระบายน้้าฝน และน้้าผิวดินในเขตทาง
หลวงเป็นหลัก ตามแนวเขตทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
ตอน บางบัวทอง - คลองบางหลวง ตั้งแต่ กม.43+031 - 
กม.60+141 รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และ
ผลจากการส้ารวจสภาพแวดล้อมเบื้องต้นในตารางที่ 3 
พบว่ามีคลองถึง 14 คลองซึ่งถนนตัดผ่าน ดังนั้นคูระบาย
น้้าที่ใช้ระบายน้้าฝนเป็นหลักจึงมีน้้าไหลลงสู่คลอง
สาธารณะ และพื้นที่เกษตรกรรม โดยในบางจุดมีการ
ลักลอบน้าขยะหลากหลายชนิด เช่นขยะสด ขยะ

25 เซนติเมตร 

25 เซนติเมตร 
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พลาสติก ขยะจากเศษวัสดุที่เป็นไม้หรือโลหะ หรือของ
เสียอันตราย เป็นต้น ดังนั้นคูระบายน้้านี้จึงรองรับน้้าชะ
ขยะที่น้ามาทิ้งไว้สองข้างทางร่วมด้วย ในบางจุดของคู
ระบายน้้าไม่สามารถระบายน้้าได้มากนักดังรูปที่  5 
เนื่องจากเศษขยะดังที่กล่าวมาแล้ว ท้าให้น้้าบริเวณจุด
นั้นเกิดท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นดังรูปที่ 6 และหากมีการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักเช่น โครเมียม แคดเมียม และ
ปรอทร่วมด้วย อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่
อาศัยในบริเวณนั้น รวมถึงสิ่งมีชีวิตในล้าคลองได้ 
 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะคูระบายน้้าบรเิวณพื้นที่ศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 สภาพทางระบายน้้าในเขตทางหลวง 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการส้ารวจพื้นท่ีศึกษา 
ล้าดับ รายการ สภาพแวดล้อม 

1. เขตการปกครอง 7 ต้าบล 4 อ้าเภอ  
2 จังหวัด 

2. ระยะทางโดยประมาณ 17 กิโลเมตร 
3. คลองที่ถนนตัดผ่าน 14 คลอง 
4. สิ่งปลูกสร้าง  

 - สถานท่ีราชการ ไม่ม ี
 - สถานศึกษา 1 แห่ง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม 7 โรงงาน 
 - ชุมชน 10 ชุมชน 

 

 
 

รูปที่ 6 ขยะมูลฝอยบางจุดในเขตพื้นที่ศึกษา 
 

2. การเลือกชนิดของพันธุ์พืช และการปลูกพืช 
 ในด้านการเจริญเติบโต พุทธรักษามี

ปริมาณมวลรวมมากกว่าธรรมรักษา 3 เท่า และสามารถ
น้ามาใช้บ้าบัดตะกั่วและแคดเมี่ยมได้ (จิรพร, 2550) ดังนั้น
จึงพิจารณาเลือกต้นพุทธรักษาซึ่งออกดอกตลอดปี มีสีสัน
สวยงาม และสามารถปลูกในสภาพน้้าขังหรือแห้งได้ โดย
เลือกสายพันธ์ุต้นสูงดอกแดง ดังรูปที่ 7 ซึ่งเป็นพืชที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น มีปริมาณเพียงพอในช่วงระยะเวลาศึกษา 
ราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่าย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และ
สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ดี  การปลูกพุทธรักษาที่มีความ
หนาแน่นที่ต่างกันสามารถก้าจัดค่าบีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย ไม่แตกต่างกัน แต่ถังที่มีความหนาแน่นของ
พุทธรักษา 20 ต้นต่อตารางเมตร สามารถก้าจัดค่า TKN ได้
ดีกว่าถังที่มีความหนาแน่นพุทธรักษา 10 ต้นต่อตารางเมตร 
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(พัฒนพงษ์ , จิดาวัลย์  และเชาวยุทธ, 2552) เพื่อให้
เหมาะสมกับบึงประดิษฐ์แบบน้้าไหลเหนือผิวดินในงานวิจัย 
จึงพิจารณาปลูกต้นพุทธรักษาที่ความหนาแน่น 9 ต้นต่อ 
0.42 ตารางเมตร หรือประมาณ 21 ต้นต่อตารางเมตร  

 
 

รูปที่ 7 ต้นพุทธรักษาพันธุ์ต้นสูง 
 

3. ประสิทธิภาพการบ้าบดัน้้าเสีย 
3.1 ปรอท (Mercury; Hg) 

  ผลการศึกษาการปนเป้ือนของปรอท
ในน้้าเสียจากคูระบายน้้าในเขตทางหลวง ดังตารางที่ 4
พบว่าความเข้มข้นของปรอทน้้าเข้า (ก่อนเข้าระบบ) อยู่
ระหว่าง 0.0006 – 0.0585 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.0240 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่อ A (เวลาเก็บกัก 
24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0001 – 0.0039 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0016 มิลลิกรัมต่อลิตร และบอ่ 
B (เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0003 – 
0.0065 มิลลิกรัมต่อลิ ตร  ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 0.0024 
มิลลิกรัมต่อลิตร ประสิทธิภาพการก้าจัดปรอท ดังรูปที่ 8 
พบว่าบ่อ A มีเปอร์เซ็นต์การก้าจัดปรอทที่เวลาเก็บกัก 
24 ช่ัวโมง (HRT 24 hr) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
สามารถก้าจัดปรอทได้สูงสุดถึงร้อยละ 98.79 บ่อ B ที่
เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) มีเปอร์เซ็นต์การ
ก้าจัดปรอทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และสามารถก้าจัด
ปรอทได้สูงสุดถึงร้อยละ 98.39 หลังการบ้าบัดน้้าเสีย
ด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้้าไหลเหนือผิวดินที่ปลูกด้วย
พุทธรักษาพันธุ์ต้นสูงดอกแดงส่งผลให้ปริมาณปรอทใน
น้้าเสียลดลง ซึ่งเวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมงสามารถก้าจัด
ปรอทได้มากกว่าท่ีเวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง  

ตารางที่ 4 ปริมาณปรอทในน้้าเสียก่อน และหลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณปรอทในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 0.0006 - 0.0585 0.0240 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
0.0001- 0.0039 0.0016 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

0.0003 - 0.0065 0.0024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8 ประสิทธิภาพการก้าจัดปรอทท่ีเวลาเก็บกักต่างๆ  
 
  3.2 บีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand; BOD5) 
 ค่าบีโอดีในน้้าเสียจากคูระบายน้้าในเขตทางหลวง 
ดังตารางที่ 5 มีความเข้มข้นก่อนเข้าระบบอยู่ระหว่าง 44 - 
220 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 122.8 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย บ่อ A (ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 13 - 24 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
18.2 มิลลิกรัมต่อลิตร และบ่อ B (ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 13 - 41 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
28.8 มิลลิกรัมต่อลิตร จากรูปท่ี 9 เปอร์เซ็นต์การก้าจัด    
บีโอดีของบ่อ A ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง (HRT 24 hr)              
ให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้ดีกว่าบ่อ B ที่เวลาเก็บกัก 
12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr)  
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 การบ้าบัดน้้าเสียด้วยพุทธรักษา 3 สายพันธุ์คือ 
ต้นสูงใบม่วงดอกแดง ใบเขียวดอกเหลือง และพันธุ์ต้นเตี้ย
ใบเขียวดอกชมพ ูให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดบีโอดีสูงมาก 
(อรทัย และไพบูลย์, 2550) อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการ
บ้าบัดน้้าเสียจากพื้นที่ศึกษาของทั้ งสองช่วงเวลาให้
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณบีโอดีในน้้าเสียก่อน และหลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณบีโอดีในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 44 - 220 122.8 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
13 - 24 18.2 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

13 - 41 28.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9 ประสิทธิภาพการก้าจัดบีโอดีที่เวลาเก็บกักต่างๆ 
 
  3.3 ซีโอดี (Chemical Oxygen 
Demand; COD)  
 ค่าซีโอดีในน้้าเสียจากคูระบายน้้าในเขตทาง
หลวง ดังตารางที่ 6 มีความเข้มข้นเข้าระบบอยู่ระหว่าง 
90 - 650 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 288.2 
มิลลิกรัมต่อลิตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย บ่อ A (ท่ีเวลาเก็บ
กัก 24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 38 - 58 มิลลิกรัมต่อลติร 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และบ่อ B (ที่เวลา
เก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 41 - 93 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.8 มิลลิกรัมต่อลิตร จากรูปที่ 10 

เปอร์เซ็นต์การก้าจัดซีโอดีของบ่อ A ที่เวลาเก็บกัก 24 
ช่ัวโมง (HRT 24 hr) ให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้
ดีกว่าบ่อ B ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) 
เช่นเดียวกัน โดยมีอัตราส่วนระหว่างบีโอดีต่อซีโอดีของ
น้้าเสียกรณีศึกษามีค่าเท่ากับ 0.43 : 1   

ตารางที่ 6 ปริมาณซีโอดีในน้้าเสียก่อน และหลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณซีโอดีในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 90 - 650 288.2 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
38 - 58 47 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

41 - 93 61.8 

 

 
 

รูปที่ 10 ประสิทธิภาพการกา้จัดซีโอดีที่เวลาเก็บกกัต่างๆ  
 
 

  3.4 ของแข็งแขวนลอย (Suspended 
Solids; SS)  
 ของแข็งแขวนลอยในน้้าเสียจากคูระบายน้้าใน
เขตทางหลวง ดังตารางที่ 7 มีความเข้มข้นก่อนเข้าระบบ
อยู่ระหว่าง 46 - 490 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
168 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย บ่อ A (ที่
เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 12 - 31 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และบ่อ B (ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 24 
- 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  จากรูปที่  11 เปอร์ เซ็นต์การก้ าจัด ของแข็ง
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แขวนลอยของบ่อ A ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง (HRT 24 
hr) ให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้ดีกว่าบ่อ B ที่เวลา
เก็บกัก 12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) 
 
ตารางที่ 7 ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้าเสียก่อน และ
หลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 46 - 490 168 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
12 - 31 21.2 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

24 - 50 33.6 

 

 
 

รูปที่ 11 ประสิทธิภาพการก้าจัดของแข็งแขวนลอย 
    ที่เวลาเก็บกักต่างๆ 
 

3.5 ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด  
(phosphorus; TP)  
 ฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้้าเสียจากคูระบายน้้าใน
เขตทางหลวง ดังตารางที่ 8 มีความเข้มข้นก่อนเข้าระบบ
อยู่ระหว่าง 0.129 - 0.448 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.285 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย บ่อ 
A (ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.097 - 
0.194 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.145 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และบ่อ B (ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.112 - 0.245 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย 0.189 

มิลลิกรัมต่อลิตร จากรูปที่  12 เปอร์เซ็นต์การก้าจัด
ฟอสฟอรัสของบ่อ A ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง (HRT 24 
hr) ให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้ดีกว่าบ่อ B ที่เวลา
เก็บกัก 12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) 
 
ตารางที่ 8 ปริมาณฟอสฟอรัสในน้้าเสียก่อน และหลังการ
บ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณฟอสฟอรสัในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 0.129 – 0.448 0.285 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
0.097 – 0.194 0.145 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

0.112 – 0.245 0.189 

 

 
 

รูปที่ 12 ประสิทธภิาพการก้าจัดฟอสฟอรัส 
          ที่เวลาเก็บกักต่างๆ 
 
  3.6 สารประกอบไนโตรเจน (Total 
Kjeldahl Nitrogen; TKN)  
 สารประกอบไนโตรเจนในน้้าเสียจากคูระบาย
น้้าในเขตทางหลวง ดังตารางที่ 9 มีความเข้มข้นก่อนเข้า
ระบบอยู่ระหว่าง 13 - 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.4 มิลลิกรัมต่อลิตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย บ่อ 
A (ที่เวลาเก็บกัก24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 2 - 6 
มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
บ่อ B (ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 3 - 7 
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มิลลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 3.4 มิลลิกรัมต่อลิตร จากรูป
ที่ 13 เปอร์เซ็นต์การก้าจัดสารประกอบไนโตรเจนของบ่อ 
A ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง (HRT 24 hr) ให้
ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้ดีกว่าบ่อ B ที่เวลาเก็บกัก 
12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) 
  
ตารางที่ 9 สารประกอบไนโตรเจนในน้้าเสียก่อน และ 
               หลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนในน้้าเสีย  

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 13 - 30 13.4 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
2 - 6 2.8 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

3 - 7 3.4 
 

 

 
 
รูปที่ 13 ประสิทธิภาพการก้าจัดสารประกอบไนโตรเจน
 ที่เวลาเก็บกักตา่งๆ 
 
  3.7 สภาพการน้าไฟฟ้า 
(Conductivity; EC) 
 สภาพการน้าไฟฟ้าในน้้าเสียจากคูระบายน้้าใน
เขตทางหลวง ดังตารางที่ 10 ก่อนเข้าระบบอยู่ระหว่าง 
689 - 826 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
444.8 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร หลังการบ้าบัดน้้าเสีย 
บ่อ A (ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 501 - 
758 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 369.8 

ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และบ่อ B (ที่เวลาเก็บกัก 12 
ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 585 - 815 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 414.4 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร จากรูปที่ 14 เปอร์เซ็นต์การก้าจัดสภาพการ
น้าไฟฟ้าของบ่อ A ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง (HRT 24 
hr) ให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดได้ดีกว่าบ่อ B ที่เวลาเก็บ
กัก 12 ช่ัวโมง (HRT 12 hr) 
 
ตารางที่ 10 สภาพการน้าไฟฟ้าในน้้าเสียก่อน และ 
    หลังการบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
สภาพการน้าไฟฟ้าในน้้าเสีย  
(ไมโครซีเมนตต์่อเซนติเมตร) 
ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 

น้้าเข้า 689 - 826 444.8 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
501 - 758 369.8 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

585 - 815 414.4 

 
 

 
 

รูปที่ 14 ประสิทธิภาพการก้าจัดสภาพการน้าไฟฟ้า 
    ที่เวลาเก็บกักต่างๆ 

 
  3.8 ความเป็นกรด – ด่าง (Potential  
of Hydrogen ion; pH)  
 ค่าความเป็นกรด - ด่างในน้้าเสียจากคูระบาย
น้้าในเขตทางหลวง ดังตารางที่ 11 ก่อนเข้าระบบอยู่
ระหว่าง 7.36 - 7.45 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.41 หลังการ
บ้าบัดน้้าเสีย บ่อ A (ที่เวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่
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ระหว่าง 7.16 - 8.15  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67 และบ่อ B 
(ที่เวลาเก็บกัก 12 ช่ัวโมง) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.13 -7.80 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.49 ดังนั้นจากผลการทดลองค่าพีเอชที่
ได้มีสภาพเป็นกลางซึ่งเหมาะสมในการปลูกพุทธรักษาท้า
ให้เจริญเติบโตได้ดี หากพีเอชมีสภาพเป็นกรดจะส่งผล
เสียต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง แห้ง และตายได้
ในที่สุด 
 
ตารางที่ 11 ความเป็นกรด - ด่างในน้้าเสียก่อน และหลัง
การบ้าบัด 

ตัวอย่าง 
ความเป็นกรด - ด่าง 

ช่วงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
น้้าเข้า 7.36 - 7.45 7.41 
บ่อ A 

(เวลาเก็บกัก 24 ชั่วโมง) 
7.16 - 8.15   7.67 

บ่อ B 
(เวลาเก็บกัก 12 ชั่วโมง) 

7.13 -7.80 7.49 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การบ้าบัดน้้าเสียจากคูระบายน้้าด้วยระบบบึง
ประดิษฐ์ร่วมกับต้นพุทธรักษาพันธุ์ต้นสูงดอกแดง เป็น
การบ้าบัดสารมลพิษโดยใช้เทคโนโลยี Phytoremediation ด้วย
พืชในบริเวณที่มีการปนเปื้อนเพื่อลดอันตรายของสาร
มลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีนี้สามารถ
ประยุกต์ ใ ช้ ในการบ้าบัดสารมลพิษทั้ งที่อยู่ ในรูป
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่อยู่ในตัวกลาง ดิน น้้า 
หรือ อากาศ จึงเป็นการบ้าบัดสารมลพิษโดยการพึ่งพาสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วในระบบธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัด
ต้นทุนในการบ้าบัดสารมลพิษ โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้
สารเคมีที่มีราคาแพง และเป็นสาเหตุของการท้าลาย
ธรรมชาติต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้้าเสียด้วยตันพืช 
ร่วมกับการตกตะกอนลงสู่ดินปลูก (สถาบันสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม ,  2553) จากกรณีศึ กษาสามารถให้
ประสิทธิภาพในการก้ า จั ดปรอทได้ มากกว่ า  80 
เปอร์เซ็นต์ทีร่ะยะเวลาเก็บกัก 24 ช่ัวโมง  
 

ประสิทธิภาพในการบ้าบัดบีโอดี ซีโอดี ของแข็ง
แขวนลอย ฟอสฟอรัสทั้งหมด สารประกอบไนโตรเจน และ
สภาพการน้าไฟฟ้าได้ร้อยละ 82.33, 75.95, 75.67, 45.04, 
79.87 และ 17.31 ตามล้าดับ ที่เวลาเก็บกัก  24 ช่ัวโมง 
เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการแบบไหลใต้ผิวดินแนวนอน
ร่วมกับระบบไหลผิวดินโดยใช้พืชเป็นกกลังกาและบัวหลวง 
ในการลดค่าสารอินทรีย์ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และ
ของแข็งทั้งหมด โดยใช้น้้าเสียจากหอพักนิสิตหญิงและตึก
พักบุคคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครพบว่า ระบบบึงประดิษฐ์ซึ่งมี
ระยะเวลากักเก็บ 3 วันสามารถลดค่าบีโอดี ซีโอดี ทีเคเอ็น 
ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 94.66, 85.42, 
77.12, 64.24 และ 81.55 (ลลินี และมณฑล, 2554) ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสียขึ้นอยู่กับ
ชนิดของพืช และการออกแบบลักษณะการไหลของน้้าเสีย
ภายในระบบบ้าบัด รวมถึงระยะเวลาเก็บกักที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสีย  

อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงมลสารของปรอท หรือโลหะหนักชนิดอื่นๆ 
ในพืช เนื่องจากการสะสมภายในราก ล้าต้น และใบ หาก
เป็นพืชที่ต้องน้ามาบริโภคด้วยแล้วอาจส่งผลต่อสุขภาพ
และอาจเกิดอันตรายได้เมื่อน้ามาบริโภค  

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2558 ได้
ด้าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ที่ได้กรุณาคัดสรรงานวิจัย ให้ค้าปรึกษาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท้าให้งานวิจัยนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณบิดา 
มารดา ที่มอบโอกาสทางการศึกษา รวมถึงอาจารย์ผู้สอน
ทุกท่านที่มอบความรู้ ให้แก่ผู้วิจัยเพื่อให้สามารถน้า
ความรู้มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันที่เหมาะสมต่อการเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน้้ามันและการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ RCBD ทดลองกับ
ปาล์มน้้ามันอายุ 3 ปี ท้าการทดลอง 4 ชุดการทดลอง 15-15-15 โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ้านวน 4.5 กิโลกรัม/ต้น/
ปี เท่ากันแต่ปริมาณถ่านชีวภาพที่ใช้ไม่เท่ากัน ดังนี้ ชุดการทดลองที่ (1) 4.5 : 0 กิโลกรัม/ต้น (ชุดควบคุม), (2) 4.5 : 5 
กิโลกรัม/ต้น (3) 4.5 : 10 กิโลกรัม/ต้น และ (4) 4.5 : 15 กิโลกรัม/ต้น ศึกษาการเติบโตความสูง จ้านวนช่อดอกตัวเมีย 
จ้านวนช่อดอกตัวผู้ น้้าหนักผลผลิต และเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ โดยท้าการเก็บข้อมูลครั้งแรกก่อนและหลังจากน้าถ่าน
ชีวภาพจากทางใบปาล์มน้้ามันใส่รอบบริเวณโคนต้นเป็นระยะเวลา 5 10 15 20 25 และ 30 เดือน ตามล้าดับ ผลการ
ทดลองพบว่า จากการศึกษาพบว่า การการทดลองที่ใส่ปริมาณผงถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามัน 15 กิโลกรัม/ต้น มี
ความสูง จ้านวนช่อดอกตัวเมีย จ้านวนช่อดอกตัวผู้ น้้าหนักผลผลิต สูงสุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (P<0.05) รองลงมาชุดการทดลองที่ใส่ปริมาณผงถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้้ามัน 10 และ 5 กิโลกรัมต่อต้น 
ตามล้าดับ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเปอร์เซ็นต์น้้ามัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05)  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was study of quantity palm oil frond biochars optimum increase 
yield and growth of oil palm. The experiment Randomized Complete Block Design; RCBD with palm oil 
was 3 years. The experiment of 4 treatments by use chemical fertilizer 15-15-15 number 4.5 kg /plant 
/year. But the amount of biochars used is not the same 4.5 : 0 (control) 4.5: 5, 4.5 : 10 and 4.5 : 15 
kg/tree. Study on the height growth, number of female inflorescences, number male inflorescences, 
weight yield and crude palm oil percentages. By the data before and after the put oil palm frond 
biochars the palm tree around the period 5, 10, 15, 20, 25 and 30 months respectively. The results 
showed that The study found that The trial that put the volume of the oil palm biomass charcoal 15 
kg / tree with a height, number of female inflorescences, number male inflorescences, weight yield 
Maximum a statistically significant at p<0.05 followed by a series of experiments that put the palm oil 
frond biochars 10 and 5 kg respectively, however, found that the crude palm oil percentages not a 
statistically significant at p<0.05 
 
ค้าส้าคัญ : ถ่านชีวภาพ ทางปาล์มน้้ามัน การเจริญเติบโต 
Key Words : Biochar,  oil palm frond,  growth oil Plam 
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บทน้า 
 ปาล์มน้้ามันเป็นพืชน้้ามันชนิดหนึ่งที่มีความ 

ส้าคัญทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอื่นๆ ทั้งทางด้านการผลิต 
การตลาด โดยที่ในปัจจุบันส่วนแบ่งการผลิตน้้ามันปาล์ม
ต่อพืชน้้ามันของโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว เนื่องจากปาล์มน้้ามันสามารถน้ามาเเปรรูปเป็น
น้้ามันปาล์มส้าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีกหลายชนิด 
เช่น อุตสาหกรรมน้้ามันพืชอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่ง
ส้าเร็จรูป เครื่องส้าอาง เป็นต้น ท้าให้ปาล์มน้้ามันมีการ
ขยายพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นทุกปี พื้นที่ปลูกปาล์ม
น้้ามันมากคือภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด กระบี่ 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง ตามล้าดับ 
 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันของไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 8,847.72 บาทต่อไร่ หรือ 3.01 บาทต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนการผลิตหลักจะเป็นค่าปุ๋ยค่าแรงงาน (ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) อย่างไรก็ตามพบว่าในทาง
ปาล์มน้้ามันเป็นวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้้ามัน โดย
ปกติจะตัดทางปาล์มน้้ามันทุก 15 – 20 วัน เพื่อเก็บ
ผลผลิต มีการน้ามาใช้ประโยชน์น้อย เช่น เป็นท่ีปกคลุม
ดิน และเพาะเห็ด ทางใบปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่เกษตรกรที่
ตัดว่างรอบโคนต้น หรือเรียงกระจายแบบแถวเว้นแถว 
โดยปกติจะเว้นใบให้เหลือจ้านวน  45– 48  ทางใบ/ต้น  
และจ้านวน  ต้นที่ปลูกรวม  22  ต้น/ไร่ (ทางใบที่ตัดทิ้ง
อายุประมาณ 2  ปี มีน้้าหนักเฉลี่ย  8-10 กิโลกรัม) 
(ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์, 2548) โดยเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้้ามันไม่ได้น้ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งปล่อยให้
ทางใบปาล์มน้้ามันย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะใช้
เวลานานในการย่อยสลาย และยังเป็นที่อยู่อาศัยของ
พวกแมลง และศัตรูต่างๆ เช่น ด้วงแรด และด้วงกวาง 
และเข้าท้าลายผลผลิตปาล์มน้้ามัน นอกจากนี้ ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี (2552) กล่าวว่าทางใบปาล์ม
น้้ามันที่ตัดแล้วน้ามาเรียงไว้รอบโคนต้นปาล์มหรือเรียง
กระจายแบบแถวเว้นแถวไม่กีดขวางทางเดินเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในทางใบปาล์มน้้ามันเหล่านี้คิดเทียบเป็นปุ๋ยเคมี
ประมาณ 40% ของปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี เพื่อให้

น้าทางใบปาล์มน้้ามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันส่วนของปุ๋ยเคมี ท้ังนี้มี
แนวคิดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน้าทางใบปาล์มน้้ามัน
มาเผาเป็นถ่านชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงดิน การดูด
ยึดธาตุอาหารในดินและเพิ่มรายได้ต่อพื้นที่ได้อีกด้วย      
ซึ่งถ่านชีวภาพ เป็นการน้าชีวมวล (biomass) มาให้ความ
ร้อนในสภาพที่ไร้ออกซิเจนหรือเผาไหม้ในที่มีออกซิเจน
จ้ากัดที่อุณหภูมิสูง (pyrolysis) ซึ่งจะได้ก๊าซผสม
ไฮโดรคาร์บอน ของเหลวคล้ายน้้ ามัน กรดอะซิติก        
อะซิโตน เมทานอล และของแข็งคาร์บอน ซึ่งของแข็งที่ได้ 
คือถ่านชีวภาพ (Heschel and  Klose, 1995) อย่างไรก็
ตาม นอกจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดิน
กอ่นการเพาะปลกูแล้ว ถ่านชีวภาพ (Biochar) อาจเป็น
อีกหนึ่งวัตถุที่มีศักยภาพในการปรับปรุงดินก่อนการ
เพาะปลูกผักเช่นกัน เนื่องจากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุที่  
อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ
โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก โดยถ่านชีวภาพมี    
รูพรุนตามธรรมชาติจ้านวนมากส่งผลให้เมื่อใส่ลงไป      
ในดินปลูกจะช่วยระบายอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการดูด
ซึมน้้า และดูดยึดธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น สามารถลดการ 
ชะล้างไปกับน้้ารวมถึงเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์และลด
ความเป็นกรดของดินปลูก (Lehmann et al., 2003) 
อี กทั่ ง ถ่ าน ชี วภาพยั ง ช่ วย ในการลดปริ มาณก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  ในบรรยากาศเนื่องจากคาร์บอนจะ
ถูกตรึงเข้ามาที่ต้นพืชและเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปถ่านชีวภาพ
ก่อนจะถูกจ้ากัดให้ลงสู่ดิน (soil carbon sequestration) 
แต่การย่อยสลายชีวมวลในรูปสารอินทรียวัตถุ เมื่อใส่     
ลงไปในดิน คาร์บอนจะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศจากการ
ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินในขณะที่ถ่านชีวภาพจะอยู่  
ในสภาพคงที่ (Stephan, 2009) ซึ่งการใช้ถ่านชีวภาพ   
จะมีประโยชน์ทางด้ านการเกษตรให้มีความยั่ งยืน         
ลดปัญหาทางด้าน นอกจากนี้การใช้ถ่านชีวภาพใน
การเกษตรนอกจากใช้เป็นสารปรับปรุงบ้ารุงดิน ตัวของ
ถ่านยังมีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ ซึ่งรวมไปถึงการ  
มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ การใส่ลงไปในดินจึงเป็นการ
สะสมคาร์บอนลงไปในดิน ซึ่งเป็นขบวนการหนึ่งในการลด
ภาวะโลกร้อน 
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ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจน้าทางปาล์มน้้ามัน ที่
เป็นวันสดุเศษเหลือทิงมาใช้ประโยชน์ โดยการผลิตเป็น
ถ่านชีวภาพเพื่อน้ามาใช้เป็นสารปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ย
และช่วยลดการชะล้างปุ๋ยจากหน้าดินอันเนื่องมาจาก
น้้าฝนเป็นการช่วยเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโตของ
ปาล์มน้้ามัน เป็นการช่วยลดปริมาณทางปาล์มน้้ามัน 
ด้วย ยั งเป็นการจัดการทรัพยากรที่ ยั่ งยืน  ดั งนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของ
ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้้ามัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปริมาณผงถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน้้ามันที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้้ามัน
ต่อพื้นที ่

2.เพื่อต้องการศึกษาปริมาณผงถ่านต่อการ
เจริญเติบโต 

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานการใช้ถ่านชีวภาพจากใบ
ปาล์มน้้ามันต่อการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้้ามัน 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องปริมาณผงถ่านชีวภาพจาก

ทางปาล์มน้้ามันต่อการเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโต
ของปาล์มน้้ามัน มีวิธีการด้าเนินการวิจัยดังนี ้

1. การวางแผนการทดลอง  
  ทดลองในแปลงปาล์มน้้ามันอายุประมาณ 3 ปี 
ในพื้นจ้านวน 50 ไร่ ของศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีการใช้ปุ๋ย สูตร 15-15-
15 จ้านวน 4.5 กิโลกรัม/ต้น/ปีเท่ากัน แต่ ใส่ปริมาณผง
ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันไม่เท่ากัน โดยการวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มลงในบล็อกอย่างสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) ท้า
การทดลอง 4 ชุดการทดลองแต่ละชุดการทดลองมี 4 ซ้้า 
ดังนี ้
 
 
 

ชุดทดลองที่ 1 คือไม่ใส่ถ่าน 
ชุดทดลองที่ 2 คือผงถ่านชีวภาพ 5 กิโลกรัม/ต้น  
ชุดทดลองท่ี 3 คือผงถ่านชีวภาพ 10 กิโลกรัม/ต้น
ชุดทดลองที่ 4 คือผงถ่านชีวภาพ 15 กิโลกรัม/ต้น 
2. การเตรียมสิ่งทดลอง แปลงปาล์มน้้ามัน        

1 แปลง ปาล์มน้้ามันอายุ 3 ปี และเตรียมถ่านชีวภาพ
จากทางปาล์มน้้ามัน 720 กิโลกรัม 

 

           
เตรียมทางปาล์มน้า้มัน      ถ่านทางปาล์มน้้ามัน 

3. การเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลทั้งหมด 96 ต้น คือ ชุดการทดลองละ 6

ต้น ซ้้า ละ 24 ต้น โดยการศึกษาถึงการเติบโตทางด้าน
ความสูง จ้านวนช่อดอกตัวเมีย จ้านวนช่อดอกตัวผู้ 
น้้าหนักผลผลิต เปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ โดยท้าการ
เก็บข้อมูลครั้งแรกก่อนใส่ผงถ่านชีวภาพทางปาล์มน้้ามัน 
และหลังจากนั้นใส่ผงถ่านชีวภาพทางปาล์มน้้ามันใส่รอบ
บริเวณโคนต้นเป็นระยะเวลา 5, 10, 15, 20, 25, 30 
เดือน ตามล้าดับ 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต 
การเติบโตทางความสูงค้านวณจากสูตรดังนี้ 
Ho  = ∑H/N 

เมื่อ Ho  = ความสูงเฉลี่ยของต้นปาล์มน้้ามันแต่ละชนิด
∑H = ผลรวมความสูงของไม้แต่ละชนิด 
 N = จ้านวนต้นแต่ละชนิด 

- ความสูงของทางใบปาล์มโดยวัดทางใบท่ี 17 
ของปีนั้น ๆ วัด ทุก 6 เดือน โดยเริ่มเก็บข้อมูลความสูง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือน กันยายน 2558  

- จ้านวนช่อดอกตัวเมีย จ้านวนช่อดอกตัว              
ผู้เก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง 

- น้้าหนักผลผลิตวัดเปอร์เซ็นต์น้้ามันผลผลิต
เก็บข้อมูล 2 ครั้ง/เดือน 

3.2 การวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามันผลผลิต โดยวิธี 
OER 
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- การช่ังน้้าหนักทะลายปาล์ม สุ่มตัวอย่างผล
ปาล์มประมาณ 200-300 กรัม แกะเอาเนื้อผลปาล์มออก
จากเมล็ดแล้วน้าเนื้อผลไปช่ังน้้าหนัก 

- น้าเนื้อผลไปปั่นหลังจากนั้นน้าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง ทิ้งให้เย็น
แล้วน้าไปช่ังน้้าหนักเพื่อหาความชื้น 

- สุ่มตัวอย่างน้้าหนักที่ช่ังแล้วประมาณ 1 กรัม 
โดยน้าไปสกัดด้วยตัวท้าละลาย Hexen (บริษัทไทยทาโร
น้้ามันปาล์มจ้ากัด, 2552) 

3.3 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีถ่าน
ชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามัน 

โดยศึกษาคุณสมบัติของถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน้้ามันที่ต้องการวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าความ
เป็นกรด – ด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ธาตุ
อาหารหลัก โนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพรแทสเซีม 
(K) และคาร์บอน (C) 

3.4 การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
การเก็บตัวย่างดินในการวิเคราะห์คุณสมบัติ

ของดินทางเคมีก่อนการทดลอง และระหว่างการทดลอง 
ซึ่งเก็บ 5 เดือนครั้ง คือในเดือนตุลาคม 2556 กุมภาพันธ์ 
2556 กรกฏาคม 2556 ธันวาคม 2556 พฤษภาคม 
2557 ตุลาคม 2557 มีนาคม 2558 สิงหาคม 2558 โดย
การเก็บตัวอย่างดินรอบรัศมีทางพุ่มห่างจากล้าต้น 2-3 
เมตร จ้านวน 5 จุด ในแต่ละแปลงการทดลองแล้วน้า
ตัวอย่างดินท่ีระดับความลึกเดียวกันรวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
เพื่อหา ธาตุอาหารหลัก โนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และ    โพรแทสเซีม (K) โบรอน (B) และค่าความเป็น
กรดด่าง (pH)   

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโต 
วิเคราะห์ข้อมูล การเติบโตด้านความสูง จ้านวนช่อ

ดอกตัวเมีย จ้านวนช่อดอกตัวผู้ น้้าหนักผลผลิต อัตรา
การเติบโตด้านความสูง อัตราการย่อยสลายและการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในพื้นที่ศึกษา โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และหากทดสอบแล้วมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติก็ท้าการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละชนิดด้วยวิธี Duncan’s New Multiple 
Range Test โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS  

ผลการวิจัย 
1) คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน ้ามนั 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ถ่านชีวภาพ
จากทางปาล์มน้้ามัน พบว่าความเป็นกรดด่าง (pH)  6.3 
ส่วนธาตุหลัก ไนโตรเจน (N) 12.76 เปอร์เซ็นต์  
ฟอสฟอรัส (P)  73  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียม
(K) 1245 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คาร์บอน (C) 75 
เปอร์เซ็นต์  และอินทรีย์วัตุ 24.68  เปอร์เซ็นต์  

2) การเจริญเติบโตทางด้านความสูง 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ

ความสูงของปาล์มน้้ามันโดยวัดจากทางใบปาล์มน้้ามันทาง
ที่ 17 ของปีนั้น ๆ ที่ได้รับถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามัน 
ในปริมาณที่แตกต่างกันในแปลงปาล์มน้้ามันทดลองใน
อัตรา 0,  5,  10 และ15  กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 ปริมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อต้น พบว่ามีความ
สูงเฉลี่ยของปาล์มน้้ามัน 453.78 + 0.08 , 478.96 + 0.24            
489.90 + 0.05 และ 495.63 + 0.25 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ (รายละเอียดดังรูปที่ 1 และตารางที่ 1)  ซึ่งชุด
การทดลองที่ใส่ถ่านชีวภาพทางปาล์มน้้ามัน 15 กิโลกรัมต่อ
ต้น มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากที่สุด รองลงมา  
ที่อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลอง  
ที่ใส่ถ่านชีวภาพที่อัตรา  0 , 5  กิโลกรัมต่อต้น ความสูง
เฉลี่ยของปาล์มน้้ามันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่  0.05  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความสูงจากทางใบ
ปาล์มน้้ามันโดยวัดจากทางใบที่ 17 ของปีนั้น พบว่า
ในช่วงปีแรกจากการทดลองปาล์มน้้ามันที่ใส่ปริมาณถ่าน
ชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันที่ปริมาณที่แตกต่างกัน 0, 5, 
10, 15 กิโลกรัม/ต้น พบว่าความสูงของปาล์มน้้ามันไม่มี
ความแตกต่างกันในช่วงปีแรก เมื่อเก็บข้อมูลปีที่ 2 และปี
ที่ 3 มีแนวโน้มความสูงเริ่มมีความแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาด้านจากการทดลองในช่วงปีที่หนึ่งความสูงไม่มี
ความแตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่ปีที่สองโดยความสูงเพิ่มขึ้น 
โดยเฉลี่ย 30.25 เซนติเมตร และเมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 ค่าของ
ความสูงมีกาเปลี่ยนแปลงชัดเจนมายิ่งขึ้นโดยมีค่าความ
สูงเฉลี่ย 48.00 เซนติเมตร  และพบว่าชุดการทดลองที่ 4 
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ที่ใส่ถ่านชีวภาพ 15 กิโลกรัมต่อต้น มีค่าความสูงเพิ่ม
สูงสุดรองลงมาชุดการทดลองที่ 3 ที่ใส่ถ่านชีวภาพ 10 
กิโลกรัมต่อต้น  

 
ภาพที่ 1 :  กราฟเปรียบเทียบผลของการให้ถ่านชีวภาพจาก

ทางปาล์มน้้ามันท่ีอัตราแตกต่างกัน ช่วงอายุ
ปาล์ม 3 ปี 

ตารางที่ 1: ค่าความสูงเฉลี่ยปาล์มน้้ามันวัดจากทางใบ 
ปาล์มน้้ามันทางที่17 ของปีนั้น เป็นเวลา 3 ปี 
(2556 – 2558) 

ชุด
ทดลอง 

ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
ปี 1 (2556) ปี 2 (2557) ปี 3 (2558) 

1 393.11+0.73a 418.11+0.05a 453.78+0.08a 
2 406.61+0.58a 431.61+0.69b 478.96+0.24b 
3 400.72+0.98a 435.72+0.44b 489.90+0.05c 
4 405.19+0.23a 440.85+0.89c 495.63+0.25d 

หมายเหตุ : 1 = ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 
2 = ถ่านชีวภาพ 5 กก./ต้น  
3 = ถ่านชีวภาพ 10 กก./ต้น 
4 = ถ่านชีวภาพ 15 กก./ต้น 

** =แตกต่างทางสถิติที  ระดับความเช่ือมัน 95% 
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang 
test. (DMRT)  

 

 

 

3. จ้านวนช่อดอกตัวผู้ และจ้านวนช่อดอกตัวเมีย 
 

   
ดอกตัวผู ้        ดอกตัวเมีย 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ

จ้านวนช่อดอกตัวผู้และจ้านวนช่อดอกตัวเมีย ที่ใส่ถ่าน
ชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันในปริมาณที่แตกต่างกัน ใน
แปลงปาล์มน้้ามันทดลองในปริมาณ  0, 5, 10 และ 15  
กิโลกรัมต่อต้น รวมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อต้น จ้านวนช่อดอกตัวผู้  4, 7, 6  
และ 7  ตามล้าดับ จ้านวนช่อดอกตัวเมีย 4,  6, 7  และ 6   
ตามล้าดับ  พบว่าจ้านวนช่อดอกตัวผู้และจ้านวนช่อดอกตัว
เมีย ในช่วงปีแรกที่ท้าการทดลองที่ใส่ผงถ่านชีวภาพ การ
ออกดอกของจ้านวนช่อดอกตัวผู้ และจ้านวนช่อดอกตัวเมีย
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อท้าเข้าปีที่สองและปีที่สามของการ
ทดลองเริ่มเห็นแนวโน้มความแตกต่างของการออกดอกตัวผู้ 
และดอกตัวเมียเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ใส่ผง
ถ่านชีวภาพ  

 อย่างไรก็ตาม ชุดการทดลองที่ใส่ถ่านชีวภาพ 
ปริมาณ 5, 10 และ 15 กิโลกรัม/ต้น ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับชุดควบคุม ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 
(รายละเอียดดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 : ปริมาณผงถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์ม
น้้ามันต่อการออกช่อดอกตัวผู้และตัวเมีย
ของปาล์มน้้ามัน 
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ชุดทดลอง 
ค่าเฉลี่ยช่อดอก 

ตัวผู ้ ตัวเมีย 
1. ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 4a 4a 
2. ถ่านชีวภาพ 5 กก,/ต้น 7b 6b 
3. ถ่านชีวภาพ 10 กก./ต้น 6b 7b 
4. ถ่านชีวภาพ 15 กก./ต้น 7b 8b 
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** =แตกต่างทางสถิติที  ระดับความเช่ื อมัน 95% 
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang 
test. (DMRT)  

4.น ้าหนักผลทะลายปาล์มสด 
การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ

น้้าหนักผลผลิต (ทะลายปาล์มสด) ที่ใส่ถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน้้ามันในปริมาณที่แตกต่างต่างกัน ในแปลงปาล์ม
น้้ามันทดลองในปริมาณ  0,  5,  10 และ 15  กิโลกรัมต่อ
ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อ
ต้น พบว่าในช่วงปีแรกในการทดลอง น้้าหนักผลผลิต
ทะลายปาล์มสดไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มชุดการ
ทดลองที่ใส่ผงถ่านชีวภาพ 15 และ 10 กิโลกรัม/ต้นมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด  โดยมีน้้าหนักผลทะลายปาล์ม
สด ดังนี้  7.85 + 0.53, 7.75 + 0.43, 8.27 + 0.31 และ 
9.25 + 0.52  กิโลกรัม ตามล้าดับ (รายละเอียดดังตาราง 
ที่  3) ซึ่ งชุดการทดลองท่ีใส่ถ่านชีวภาพปริมาณ 15 
กิโลกรัมต่อต้น มีน้้าหนักผลผลิตปาล์มน้้ามันมากที่สุด  
รองลงมาที่อัตรา 10 กิโลกรัม/ต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชุดทดลอง  ที่ใส่ถ่านชีวภาพในปริมาณ 0  และ 5  กิโลกรัม
ต่อต้น น้้าหนักผลผลิตปาล์มน้้ามัน ไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่  0.05  แต่แตกต่างกับชุดการทดลอง
ที่ 3 ที่ใส่ถ่านชีวภาพ 10 และ 15 กิโลกรัม /ต้น  

ตารางที่ 3 : ค่าเฉลี่ยน้้าหนักผลทะลายปาล์มสดช่วงอายุ 
3 -5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) 

ชุดการทดลอง ค่าเฉลี่ย 
1.ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 7.85 +0.53 a 
2.ถ่านชีวภาพ 5 กก./ต้น 7.75 + 0.43a 
3.ถ่านชีวภาพ 10 กก./ต้น 8.27 + 0.31b 
4.ถ่านชีวภาพ 15 กก./ต้น 9.25 + 0.52c 
** =แตกต่างทางสถิติที  ระดับความเช่ือมัน 95% 
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang 
test. (DMRT)  
 
 
 

5. เปอร์เซ็นต์น ้ามันปาล์มดิบ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของ

เปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ ที่ใส่ถ่านชีวภาพจากทางปาล์ม
น้้ามันในปริมาณที่แตกต่างต่างกัน ในแปลงปาล์มน้้ามัน
ทดลองในปริมาณ  0,  5,  10 และ 15  กิโลกรัมต่อต้น 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อ
ต้น พบว่าเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มจากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของสถิติของเปอร์เซ็นต์น้้ามัน ชุดการทดลองที่  
1 ไม่ใส่ถ่านชีภาพ (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที่ 2 ถ่าน
ชีวภาพ 5  กิโลกรัม/ต้น ชุดการทดลองที่ 3  ถ่านชีวภาพ  
10  กิโลกรัม/ต้น และชุดการทดลองที่ 4 ถ่านชีวภาพ 15 
กิโลกรัม /ต้น เปอร์เซ็นต์น้้ามันเท่ากับ  16.54 + 3.95 , 
16.62 + 2.15, 16.31 + 1.20 และ 16.97 + 2.20 
ตามล้าดับ ไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ แต่แนวโน้ม
ชุดการทดลองท่ีใส่ถ่านชีวภาพ 15 กิโลกรัม/ต้น มี
เปอร์เซ็นต์น้้ามันดีที่สุด (รายละเอียดตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 : ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบช่วงอายุ 
3 – 5 ปี (ปี พ.ศ.2556 – 2558) 

ชุดการทดลอง ค่าเฉลี่ย 
1.ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 16.54 + 3.95a 
2.ถ่านชีวภาพ 5 กก./ต้น 16.62 + 2.15a 
3.ถ่านชีวภาพ 10 กก./ต้น 16.31 + 1.20a 
4.ถ่านชีวภาพ 15 กก./ต้น 16.97 + 2.20a 
** =แตกต่างทางสถิติที  ระดับความเช่ือมัน 95% 
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang 
test. (DMRT)  

6. สมบัติทางเคมีของดิน 
สมบัติทางเคมีของดินที่ใส่ถ่านชีวภาพจากทาง

ปาล์มน้้ามันในปริมาณที่แตกต่างต่างกัน ในแปลงปาล์ม
น้้ามันทดลองในปริมาณ  0,  5, 10 และ 15  กิโลกรัมต่อ
ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 4.5 กิโลกรัม
ต่อต้น พบว่าการใส่ถ่านชีวภาพท้าให้สมบัติทางเคมีของ
ดินมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญที่ 0.05  ซึ่ง
ถ่านชีวภาพปริมาณ 15 กิโลกรัมต่อต้น ท้าให้ดินมีค่า pH 
อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และฟอสแทสเซียม 
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สูงที่สุด คือ 6.37, 3.07 เปอร์เซ็นต์ 0.54 เปอร์เซ็นต์ 
84.52 และ 498.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล้าดับ ซึ่งมี
ค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง (รายละเอียดดังตารางที่ 
5)  

ตารางที่ 5 : คุณสมบัติทางเคมีของดินที่ใส่ถ่านชีวภาพจาก
ทางปาล์มน้้ามันในปริมาณที่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : 1 = ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 
2 = ถ่านชีวภาพ 5 กก./ต้น  
3 = ถ่านชีวภาพ 10 กก./ต้น 
4 = ถ่านชีวภาพ 15 กก./ต้น 

** = แตกต่างทางสถิติที ระดับความเช่ือมัน 95% 
เปรียบเทียบโดยใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang 
test. (DMRT)  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยปริมาณของถ่านชีวภาพจาก

ทางใบปาล์มน้้ามันต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน 
พบว่าชุดการทดลองที่ 4 ที่ใส่ผงถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน้้ามัน 15 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี 
สูตร 15-15-15 ปริมาณ 4.5 กิโลกรัมต่อต้น สามารถท้า
ให้การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของทางใบปาล์มที่ 
17 ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน เปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ 
การสร้างจ้านวนช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมีย ดีที่สุด 
จากการทดลองเป็นเวลา 3 ปี (2556 – 2558 โดยแยก
ประเด็นในการอภิปรายและสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1) คุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพ   
การน้าถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันเป็น

การน้าวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้้ามันมาใช้ประโยชน์
สูงสุด ซึ่งถ่านชีวภาพ ใช้ประโยชน์เพื่อกักเก็บคาร์บอนลง
ในดินและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน เนื่องจาก
คุณสมบัติของถ่านชีวภาพคือมีรูพรุนตามธรรมชาติเมื่อใส่

ลงในดินจะช่วยการระบายอากาศการซึมน้้า การอุ้มน้้า 
ดูดยึดธาตุอาหาร เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ สามารถลด
ความเป็นกรดของดิน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของ
ปุ๋ยของปุ๋ยให้สูงข้ึน ท้าให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุน 
เพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตเป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้
ตั้งแต่ระดับเกษตรกรครัวเรือนชุมชนและองค์ ส่วน
ท้องถิ่น ในการผสมถ่านที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ลงไป
ในดิน ท่านยังได้มีบทบาทในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
เนื่องจากถ่านชีวภาพเป็นคาร์บอน มีความทนทานต่อการ
ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และสูญหายไปจากดินได้ยาก 
ดังนั้นจึงสะสมอยู่ในดิน เป็นการเพิ่มคาร์บอนให้แก่ดิน
แทนที่จะเผากลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศอันเป็นตัวการหนึ่งของภาวะโลกร้อน (ศิริ
ลักษณ, 2556) 

ถ่านชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ย แต่ลักษณะถ่านที่เป็นรู
โพรงเมื่อน าถ่านมาผสมกับปู๋ยเคมี รูโพรงของถ่าน
ชีวภาพจะช่วยเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ย และเป็นที่อยู่ของ
จุลินทรีย์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้นาน ซึ่ง
จะช่วยให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงได้ 

เนื่องจากถ่านชีวภาพมีลักษณะเป็นรูพรุน เมื่อ
ใส่ลงไปในดินช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน มี
การอุ้มน้้า และสามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดีถ่านชีวภาพ
มีปริมาณอินทรียวัตถุสู ง ท้าให้ เกิดความจุ ในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกสูงท้าให้สามารถดูดยึดธาตุอาหาร
พืชที่เป็นประจุบวกเช่น K+ ca+ และ Mg2+ เป็นต้น รวม
ไปถึงถ่านชีวภาพมีรูพรุนอยู่สูงท้าให้มีพื้นที่ผิวมากซึ่ง
พื้นที่นี้สามารถดูดยึดประจุบวกได้มากเช่นกันและรูพรุน
ในถ่านชีวภาพยังเป็นที่อยู่ของน้้า อากาศ และจุลินทรีย์
ในดิน ส่งผลต่อกิจกรรมการย่อยสลายจึงท้าให้มีการ
ปลดปล่อยไนโตรเจนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในดินที่มีการใส่
ถ่านชีวภาพจึงมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นท้าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น (Lehmann et al., 2006) อีกทั้งถ่าน
ชีวภาพที่ใช้มีปริมาณธาตุอาหารที่สูง ได้แก่ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งจัดเป็นธาตุอาหารหลักที่
จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน สอดคล้องกับ
การทดลองของ Carter et. al. (2013) ที่ได้ศึกษาผลของ
ถ่ าน ชีวภาพต่ อสมบั ติ ทา ง เคมี ของดิ น  และการ

ชุดการ
ทดลอง 

pH 
OM 
(%) 

N (%) 
P  

(mg/kg) 
K 

(mg/kg) 
1 5.98a 2.63a 0.37a 36.94a 389.01a 
2 6.09a 2.88b 0.41b 56.79b 391.09a 
3 6.15b 2.90b 0.47b 70.34c 478.62b 
4 6.37b 3.07c 0.54c 84.52d 498.65c 
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เจริญเติบโตของผักกาดหอมและกะหล่้าปลีที่ปลูกในดิน
ทราย พบว่าการใส่ถ่านชีวภาพ 0 , 25, 50, และ 150 
กรัมต่อน้้าหนักดิน 1 กิโลกรัม ท้าให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น 
ดินมีการจัยตัวกันเป็นเม็ดอน มีความสามารถในการอุ้ม
น้้ า เพิ่ มขึ้ น  ส่ งผล ให้พื ชมี การ เจ ริญเติบ โตที่ ดี ขึ้ น 
โดยเฉพาะการใส่ถ่านชีวภาพ 150 กรัมต่อน้้าหนักดิน 1 
ต่อน้้าหนักดิน 1 กิโลกรัม ท้าให้ผักกาดหอมและ
กะหล่้าปลี มีความยาวของต้น จ้านวนใบ และน้้าหนัก
มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Liang 
และคณะ (2006) พบว่า ถ่านชีวภาพเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้กับดินและมีบทบาทต่อกระบวนการทาง
ชีวเคมีในดิน การหมุนเวียนธาตุอาหาร โดยศึกษาในดิน
อับดับ Anthrosols จาก Brazilian Amazon กับมีชีว
มวลของถ่ านคาร์บอนจะมีประสิทธิ ภาพในการ
แลกเปลี่ยนค่า CEC ต่อ Unit ของ organic carbon ที่
อยู่ ใ กล้ ผิ วดิ น  ปริ ม าณของถ่ าน ชีวภ าพ สู ง จะมี
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน CEC ได้ดี จิระพงษ์, 
(2552) กล่าวว่าถ่านไม้ยังช่วยเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2 ) ให้กับดิน ซึ่งพืชสามารถน้าไปใช้ปรุงอาหารโดย
การสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี 
ด้วยเหตุนี้ผงถ่านชีวภาพอาจส่งผลต่อการสร้าง จ้านวน
ช่อดอกตัวผู้ และจ้านวนช่อดอกตัวเมีย การเพิ่มผลผลิต
ของปาล์มน้้ามัน และการเจริญเติบด้านความมสูง  

2) การเจริญเติบโตและการเพ่ิมผลผลิตของ
ปาล์มน ้ามนั 

- ความสูงของปาล์มน ้ามัน  
จากการศึกษาผลของถ่านจากการทดลองการ

ใส่ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันน้้ามันในปริมาณที่
แตกต่างกันพบว่าชุดการทดลองที่ 4 ที่ใส่ปริมาณผงถ่าน
ชีวภาพ 15 กิโลกรัมต่อต้น มีการเจิรญโตทั้งความสูงดี
ที่สุดนับจากทางใบที่ 17 รองลงมาเป็นชุดการทดลองที่ 3 
ที่ใส่ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามัน 10 กิโลกรัมต่อต้น 
และเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่ามีความแตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใส่ผงถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันใน
การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ทั้งช่วยในการกักเก็บ
ความช้ืนของดินด้วย สอดคล้องกับการทดลองของ 

Lehmann et al. (2003) และ Steiner et al. (2007) ได้
กล่าวว่า ถ่านชีวภาพ ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสใช้
วิธีการกระตุ้นทางเคมีมีผลให้น้้ามันดิน และสารระเหยง่าย
ที่หลงเหลืออยู่สลายออกไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก
วัตถุดิบอินทรีย์ที่ได้โดยตรงจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช หรือโดย
อ้อมจากของเสียที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร
ชุมชน ซึ่งถ่านชีวภาพ ท่ีได้สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
ในดินได้สูงโดยการปรับปรุงทางด้านเคมี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และด้านฟิสิกส์ ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและ
เพิ่มธาตุอาหาร Liang  และคณะ (2006) พบว่าถ่าน
ชีวภาพเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและมีบทบาทต่อ
กระบวนการทางชีวเคมีในดิน การหมุนเวียนธาตุอาหาร 
และจิระพงษ์, (2552) กล่าวว่าถ่านไม้ยังช่วยเพิ่ม
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ให้กับดิน ซึ่งพืชสามารถ
น้าไปใช้ปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ท้า
ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้ผงถ่านชีวภาพอาจ
ส่งผลต่อการสร้าง จ้านวนช่อดอกตัวผู้ และจ้านวนช่อ
ดอกตัวเมีย 

- จ้านวนช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย 
การใส่ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน ้ามัน จากการศึกษา
ของ Liang และคณะ (2006) ได้ท้าการทดลองพบว่าการ
ใสถ่านชีวภาพ เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
และมีบทบาทต่อกระบวนการทางชีวเคมีในดิน การ
หมุนเวียนธาตุอาหารโดยศึกษาในดินอันดับ Anthrosols 
จาก Brazilian Amazon กับมีชีวมวลของถ่านคาร์บอน
จะมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนค่า CEC ต่อ Unit 
ของ organic carbon ที่อยู่ใกล้ผิวดิน ปริมาณของถ่าน
ชีวภาพ สูงจะมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน CEC ได้
ดี  จิระพงษ์, (2552) กล่าวว่าถ่านไม้ยังช่วยเพิ่ม
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) ให้กับดิน ซึ่งพืชสามารถ
น้าไปใช้ปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ท้า
ให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี ด้วยเหตุนี้ผงถ่านชีวภาพอาจ
ส่งผลต่อการสร้าง จ้านวนช่อดอกตัวผู้ และจ้านวนช่อ
ดอกตัวเมีย 

- น ้าหนัก และเปอร์เซ็นต์น ้ามันปาล์มดิบ  
น้้าหนัก และเปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ จาก

การใส่ผงถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันในปริมาณที่
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แตกต่างกัน 0, 5, 10, 15 กิโลกรัมต่อต้น รวมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 กิโลกรัมต่อต้น ชุดการทดลองที่ 4 ใส่
ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันปริมาณ 15 กิโลกรัมต่อ
ต้นให้น้้าหนักผลผลิตปาล์มน้้ามันมีที่สุด และเปอร์เซ็นต์
ปาล์มน้้ามันก็ดีที่สุด ทั้งนี้อาจสืบถ่านชีวภาพในการช่วย
ปรับปรุงคุณภาพดิน ช่วยกักเก็บความช้ืนของดินไว้  
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชัย (2554) การศึกษาผล
ของถ่านชีวภาพต่อผลผลิตและชีวมวลของพืชขึ้นอยู่กับ
ชนิดของถ่านชีวภาพที่ใช้ ชนิดของพืช ดิน และสภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยในการศึกษาทางภาคใต้พบว่าการใช้ถ่าน
ชีวภาพช่วยเพิ่มผลผลิตของพืช จากการศึกษาพบว่ามี
การเพิ่มขึน้ของผลผลิตเมือ่มีการใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ (Steiner et. al., 2007)  และ Asahina 
และคณะ (2010) รายงานการใช้ถ่านชีวภาพที่ท้ามาจาก
แกลบโดยขบวนการไพโรไลซิสในนาข้าวใช้ในอัตรา 0,  2 
และ 4 ตันต่อเฮกแตร์ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา  0, 
25  และ 50  กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบว่าการใช้ปุ๋ย
ร่วมกับถ่านชีวภาพเพิ่มผลผลิตข้าว 25 เปอรเซ็นต์ 
ในขณะที่ใช้ปุ๋ยอย่างเดียวเพิ่มเพียง  10  เปอรเซ็นต์  
ถ่านชีวภาพไปเพิ่มความสามารถในการดูดยึดปุ๋ย
ไนโตรเจนของดิน 

สรุป 
ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ

เกษตรกรรม ขณะเดียวกันระบบเกษตรกรรมก็มีส่วน
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้
ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และพฤติกรรมในการ
ท้าการเกษตร แนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องท้า
ในลักษณะองค์รวม คือไม่ได้แก้ส่วนใดส่วนหนึ่ง  ตาม
ล้าพัง เพราะแต่ละส่วนของปัญหามีผลกระทบซึ่งกันและ
กัน ปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน เรื่องความเสื่อมของดิน 
และความยากจน มีความสัมพันธ์กันในระบบย้อนกลับ  

เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลติปาลม์น้้ามนัต่อเนื้อ
ที่ 1 ไร่ แล้วพบว่าจากต้นทุนการผลิต 5,412  บาท/ไร่ 
เป็นค่าปุ๋ยเคมี 2,880 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 53.22 %  
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงในการผลิตปาล์ม
น้้ามันที่ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูง อนึ่งจากการศึกษา
ทดลองผลของถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันในปริมาณ

ที่แตกต่างกนั 0  5  10  15  กิโลกรัม/ต้น  พบว่าการใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมถ่านชีวภาพสามารถ เพิ่มการเจริญเติบ ความ
สูง จ้านวนช่อดอกตัวผู้และตัวเมียและเพิ่มผลผลิตของ
ปาล์มน้้ามัน อย่างไรก็ตามปริมาณผงถ่านชีวภาพจากทาง
ปาล์มน้้ามันที่อัตรา 15 กิโลกรัม/ต้น ดีที่สุดเนื่องจากการ
ใส่ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามัน อัตรา 15 กิโลกรัมต่อ
ต้นมีผลต่อคุณสมบัติของดิน มีค่า pH อินทรียวัตถุ โนโต
รเจน และฟอสฟอรัส สูงท่ีสุด คือ 6.20, 3.02 เปอร์เซ็นต์ 
0.54 เปอร์เซ็นต์ 84.52 และ 498.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามล้าดับ ในการเพิ่มความสูง น้้าหนัก จ้านวนช่อดอก
เปอร์เซ็นต์น้้ามันปาล์มดิบ และการเพิ่มผลผลติ เนื่องด้วย
ถ่านชีวภาพจากทางปาล์มน้้ามันเข้าไปช่วยปรับปรุงดิน 
เนื่องจากเมื่อน้าถ่านชีวภาพลงดิน ลักษณะความเป็นรู
พรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกักเก็บน้้าและอาหารในดิน 
และเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ส้าหรับท้ากิจกรรมเพื่อสร้าง
อาหารให้ดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และช่วยในกระบวนการจัดการ
ของเสียประเภทอินทรียวัตถุได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไบ
โอชาร์มีศักยภาพในการก้าจัดของเสียที่ท้าให้สิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ เป็นการพัฒนากระบวนการจัดท้าแผนจัดการน้้าท่วมในทุกมิติทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ผ่านการบูรณาการณ์ศาสตร์ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้เห็นภาพรวมและพัฒนากระบวนการจัดท้าแผนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นกระบวนการจัดท้าแผนจึงใช้ชุดข้อมูลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ชุดข้อมูลด้านภัยพิบัติ(H) ชุดข้อมูลด้านการ
พัฒนาเมือง (D) และชุดข้อมูลด้านแผนการจัดการน้้าท่วม (P) มาวิเคราะห์และจ้าแนกลักษณะพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็น
ภาพรวมและทิศทางแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการป้องกัน โดยสร้างทางเลือกด้วยวิธี TOWS Matrix  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อชุดข้อมูลด้านระดับความรุนแรงภัยพิบัติคงที่และชุดข้อมูลด้านการพัฒนาเมืองมีการขยายพื้นที่ใน
อัตราเฉลี่ยปีละ 3.63 ของพื้นที่ท้ังหมด  เป็นลักษณะพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาน้้าท่วมมากสูง การจัดท้าแผนจัดการน้้า
ท่วมต้องเป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนท่ีที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน 
 

ABSTRACT 
The development of floods protection plan is applied with Geographic Information System (GIS) for 
the synopsis which is developed the efficiency suitable plan; accordingly, three datasets are applied to 
the accurate and comprehensive data which is applied the TOWS Matrix analysis for the suitable 
alternative as follows: Hazard level dataset (H), Urban development (D), Floods protection plan (P) 
which are analyzed and categorized area to the synopsis and disaster trend analysis. In conclusion, the 
result of study reveal that if the H dataset is stabled and the D dataset is expanded with average ratio 
3.63 per year, the areas are transformed to the disaster risk area; hence, the floods protection plan 
procession is harmonized with the suitable area which is applied the least effects of sustainable urban 
development. 
 
ค้าส้าคัญ : ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร,์ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร,์ นโยบายสาธารณะ  
Keyword : Geographic Information System, Strategic Environment Assessment, Public Policy 
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ศาสตร์ ม.มหดิล 
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บทน้า 
 สภาพภูมิประเทศลุ่มน้้ามูลตอนล่างบริเวณพื้นที่เขต
เมืองอุบลราชธานี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
บริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เป็นเวลามากกว่า 200 ปี 
ซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ลุ่มน้้ามูล ก่อนที่ล้าน้้ามูลจะบรรจบกับแม่น้้าโขงบริเวณอ้าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  พ้ืนท่ีบริเวณเขตตัวเมืองมีขนาด
พื้นที่ 57.11 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ชุมชน
หลัก 2 ชุมชน และพื้นที่บางส่วนของชุมชน 5 ชุมชน (กรม
โยธาธิการและผังเมือง, 2547) ได้แก่  
พื้นที่ชุมชนหลัก 

1.เทศบาลนครอุบลราชธานี  
2.เทศบาลต้าบลอุบล 

พื้นที่บางส่วน 
1.เทศบาลต้าบลแจระแม  
2.องค์การบริหารส่วนต้าบลขามใหญ ่
3.องค์การบริหารส่วนต้าบลไร่น้อย 
4.องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดลาด   
5.องค์การบริหารส่วนต้าบลปทุม    
พื้นที่เขตเมืองอุบลราชธานีจึงมีอาณาเขตทางด้าน

สภาพแวดล้อมที่กว้างกว่าอาณาเขตทางด้านการปกครอง 
ดังนั้นการบริหารจัดการและการพัฒนาเขตเมืองอุบลราชธานี
จึงความซับซ้อนและส่งผลกระทบถึงพื้นที่ใกล้เคียง   ซึ่งจ้าเป็น
จะต้องมีกระบวนการจัดท้าแผนที่อาศัยข้อมูลที่แม่นย้าและ
สอดคล้องกับสภาพลักษณะภูมิประเทศ สังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (องค์กรความร่วมมือระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่น, 2545)   
 ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นในด้านมิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของพ้ืนที่เขต
เมืองอุบลราชธานีได้ขยายพื้นที่ที่มีลักษณะความเป็นเมือง
เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองให้ดึงดูดความสนใจ
ของผู้ลงทุนจากท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีให้เข้ามาลงทุนเพิ่ม
มากขึ้น และการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานต่างชาติจาก
ประเทศที่เพิ่มขึ้น (วัชรี, 2557) ประกอบกับปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยให้เขตเมืองอุบลราชธานีเป็นจุด
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ที่สามารถเช่ือมโยงกับนครหลักของประเทศเพื่อน

บ้าน ได้แก่ นครจ้าปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมือง
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเวียดนาม
ตอนกลาง  
 บริเวณพื้นที่เขตเมืองอุบลราชธานีมีลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณริมล้าน้้ามูล กระจายตัวโดยมีพื้นที่ชุ่มน้้าเป็น
พื้นที่กันชนระหว่างล้าน้้ามูลกับชุมชน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
พื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่ ได้แก่ บุ่งกาแซว และพื้นที่แก้มลิง
บริเวณล้าน้้ามูลน้อย ล้าน้้าสาขาของล้าน้้ามูลสายหลัก เป็น
พื้นที่ที่มีน้้าท่วมเป็นประจ้าทุกปี  แต่ในปัจจุบันได้มีการแปร
สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรร 
และศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น  
 ทางด้านการบริหารจัดการในด้านการจัดการปัญหา
น้้าท่วมซึ่งเป็นจุดอ่อนและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มทุนภายในและภายนอกพื้นที่ให้เข้า
มาลงทุน รวมทั้งคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณ
เขตเมืองอุบลราชธานี จึงไม่อาจมองภาพเพียงมิติด้านสังคม
และเศรษฐกิจได้แต่ต้องมองมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Piper, 2014) เพราะฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาที่เน้นในด้านการตั้งรับมือดังเช่นในปัจจุบันจึงอาจไม่
เพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาต่อปัญหาที่ เกิดขึ้น 
กระบวนการจัดท้าแผนจึงจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
กระบวนการที่บูรณาการศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศเพื่อให้เห็น
ภาพรวมและแนวโน้มทิศทางของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

การลดผลกระทบจากแผนการจัดการน้้าท่วมต้องมี
กระบวนการจัดท้าแผนโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมทั้ง
ในด้านมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
ประเมินในการตัดสินใจเชิงระบบ โดยค้านึงถึงประเด็นทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งสื่อสารผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่จะเกิดขึ้นกับทางเลือกต่างๆ(ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552; Fisher, 2007) 
เพราะการจัดท้าแผนการจัดการน้้าท่วมที่ครอบคลุมทุกมิติจะ
ท้าให้เมืองมีทิศทางและการเติบโตที่กลายเป็นเมืองแห่งความ
ยั่งยืนในทุกมิติ โดยต้องตอบสนองต่อแนวโน้มทิศทางปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบทางลบน้อยที่สุด ดังนั้น
การพัฒนากระบวนการจัดท้าแผนการจัดการน้้าท่วมจึงต้องมี
การบูรณาการศาสตร์ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  และสังคมศาสตร์ 
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เพื่อให้แผนการจัดการน้้าท่วมสามารถแปลงไปสู่โครงการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของนโยบายการจัดการน้้าท่วมที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
บูรณาการศาสตร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากระบวนการ
จัดท้าแผนการจัดการน้้าท่วม ให้มีประสิทธิภาพ  

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนากระบวนการ
จัดท้าแผนการจัดการน้้าท่วม โดยการบูรณาการณ์ศาสตร์ด้าน
ภูมิสารสนเทศและด้านสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างแผนการจัดการ
น้้าท่วมที่มีความสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่และปัญหาอย่าง
แท้จริง โดยวิธีการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก ่
1. วิธีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาลักษณะพื้นที่และวิเคราะห์
แนวโน้มของปัญหาของพื้นที่ในอนาคต คือ 
การศกึษาลกัษณะพืน้ที่เขตเมืองอบุลราชธานีโดยใช้ข้อมลูทัง้ 3 มิติ ศึกษา
ลักษณะพืน้ที่ โดยใช้ชุดค าสั่งข้อมูลบนโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภมิูศาสตร์ ได้แก่ 

 1.1 มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

  ข้อมูลด้านภัยพิบัติระหว่างปีพ.ศ.2547-
2557  หรือชุดข้อมูล H ข้อมูลจากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อากาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. โดย
ใช้การจัดระดับการท่วมซ้้าซากด้วยวิธีของ Foudi และคณะ 
(2014) 
 1.2 มิติด้านเศรษฐกิจ 

 ข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง โดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 หรือชุด
ข้อมูล D 
 1.3 มิติด้านสังคม 
  ข้อมูลด้านแผนป้องกันเฉพาะกจิ ปีพ.ศ. 
2558 หรือชุดข้อมูล P ข้อมูลจากกองป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 2. วิธีด้านสังคมศาสตร์  
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการหาแนวทางในการป้องกัน

และบรรเทาปัญหาน้้าท่วม โดยแบง่เป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
2.1 การสร้างทางเลือกเพ่ือใช้ในการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
เพื่อพัฒนากระบวนการจดัท้าแผนการจัดการน้้าท่วม

ให้ครอบคลุมทุกมิติ และเป็นรปูธรรมมากขึ้น ซึ่งจะใช้วิธีการ
สร้างทางเลือก ดังรปูท่ี 1 แสดงวิธีการสร้างทางเลือกโดยวิธี 
TOWS Matrix Analysis จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก ่
 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายในและ
ภายนอก หรือ SWOT Analysis  

เพื่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคกุคาม(Threats) (Davinovic 
and Jovanovic, 2012)โดยใช้ข้อมูลจากด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี รวมทั้งเพื่อหาปัจจยัทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 2) การสร้างทางเลือกจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั งภายนอกและภายใน หรือ TOWS   

 
รูปที่ 1 แสดงวิธีการสร้างทางเลือกโดยวิธี TOWS Matrix 
Analysis 
  
 จากการสร้างทางเลือกโดยใช้วิธี TOWS Matrix 
Analysis จะได้ทางเลือกทั้งหมด 5 ทางเลือกเพื่อใช้ในการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Weihrich, 1987; Geneletti, 
2011)  

2.2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategy Environment Assessment)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบทั้ง 3 มิติ 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจและปรับปรุงแก้ไขทางเลือกให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
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ประเมินทางเลือกในพื้นที่เขตเมืองอุบลราชธานี โดยใช้แบบ
ประเมินทางเลือก จ้านวน 323 ชุด 2) การแก้ไขและปรับปรุง
ทางเลือก 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยจะแบ่งลักษณะผลการศึกษาได้ 2 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษา และวเิคราะหล์ักษณะ
พื้นที่จากชุดข้อมูลทั้ง 3 ด้าน  ไดผ้ลการศึกษา ดังนี ้
 1.1 การศึกษาลักษณะพื นที่เขตเมืองอุบลราชธาน ี

 พบผลการศึกษา 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.1.1ชุดข้อมูลระดับความรุนแรง (H) 

จ้าแนกลักษณะพื้นท่ี 3 ลักษณะ ดังรูปที่ 2 แสดง
ลักษณะพื้นทีร่ะดับความรุนแรงเขตเมืองอุบลราชธานี ข้อมูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 ดังนี้  

1. ลักษณะพื้นท่ีระดับความรุนแรงปกติ หรือ H4 มี
พื้นที่ 36.64 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 64.14 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 2. ลักษณะพื้นท่ีระดับความรุนแรงต่้า หรือ H3 มี
พื้นที่ 8.14 ตารางกิโลเมตรหรอืร้อยละ 14.25 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 3. ลักษณะพื้นท่ีระดับความรุนแรงปานกลาง หรือ 
H2 มีพื้นท่ี 8.47 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 14.83 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 4. ลักษณะพื้นที่ระดับความรุนแรงสูง หรือ H1 มีพื้นที่ 7.49 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 13.12 ของพื้นที่ทั้งหมด  

 
รูปที่ 2 แสดงลักษณะพื้นท่ีระดับความรุนแรงเขตเมืองอุบลรา
ธานี ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2547-2557 

 1.1.2 ชุดข้อมูลการพัฒนาด้านการเมือง (D) 
จ้าแนกลักษณะพื้นท่ีจากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2545 และ 
พ.ศ. 2558 พบว่า 
 1) ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2545  
 จ้าแนกลักษณะพื้นท่ีได้ 2 ลักษณะ ดังรูปที่ 3 แสดง
ลักษณะพื้นท่ีดา้นการพัฒนาเมือง ปี พ.ศ. 2545 ดังนี ้  
1. ลักษณะพื้นที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  
หรือ D1 มีพื้นท่ี 22.61 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 39.71 
ของพื้นที่ท้ังหมด 
2. ลักษณะพื้นท่ียังไม่ไดร้ับการพฒันา หรือ D0 มีพื้นท่ี 34.43 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 60.29 ของพื้นที่ท้ังหมด  

 
รูปที่ 3 แสดงลักษณะพื้นท่ีด้านการพัฒนาเมือง ปี พ.ศ.2545 
 2) ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2558 

จ้าแนกลักษณะพื้นท่ีได้ 2 ลักษณะ ดังรูปที่ 4แสดง
ลักษณะพื้นท่ีดา้นการพัฒนาเมือง ปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

 
 1. ลักษณะพื้นท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว หรือ D1 มี
พื้นที่ 32.92 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 57.64 ของพื้นที่
ทั้งหมด 
 2. ลักษณะพื้นท่ียังไม่ไดร้ับการพฒันา หรือ D0 มี
พื้นที่ 24.19 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 42.36 ของพื้นที่
ทั้งหมด  
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รูปที่ 4 แสดงลักษณะพื้นท่ีด้านการพัฒนาเมือง ปี พ.ศ.2558 
1.1.3 ชุดข้อมูลด้านแผนป้องกนัเฉพาะกิจ(P) ปี พ.ศ. 2558  

จ้าแนกลักษณะพื้นที่ 2 ลักษณะ ดังรูปที่ 5 แสดง
ลักษณะพื้นที่ด้านแผนป้องกันเฉพาะกิจ ปี พ.ศ.2558 เฉพาะ
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. ลักษณะพื้นท่ีที่ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้แผนป้องกันเฉพาะ
กิจ ปี พ.ศ. 2558  

2. ลักษณะพื้นท่ีที่อยู่ภายใต้แผนปอ้งกันเฉพาะกิจ ปี 
พ.ศ. 2558  
     

ลักษณะพื้นที่ระดับความรุนแรงภัยพิบัติ น้้าท่วม 
เทศบาลนครอุบลราชธานีและบริเวณใกล้เคียง ภายใต้แผน
เฉพาะกิจ แผนจัดการน้้าท่วม โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่าย
ดาวเทียมการพัฒนาเมือง ปี พ.ศ. 2545 

  
รูปที่ 5 แสดงลักษณะพื้นท่ีด้านแผนป้องกันเฉพาะกิจ ปีพ.ศ.
2558 เฉพาะเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 
 1.2 การวิเคราะห์ลักษณะพื นที่และแนวโน้มปญัหา
ที่จะเกิดขึ นในอนาคต 
 
 เมื่อน าชดุข้อมลูด้านการพฒันาเมือง จากภาพถา่ย
ดาวเทียม ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 แบง่การวเิคราะห์
เป็น 2 องค์ประกอบ ดงันี ้

 1.2.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงพื นที่ 
 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่โดยชุดข้อมูลลักษณะพื้นที่ระดับ
ความรุนแรงภัยพิบัติ น้้าท่วม เขตเมืองอุบลราชธานี และชุด
ข้อมูลด้านแผนป้องกันเฉพาะกิจ มีแนวโน้มคงที่ จะจ้าแนก
ลักษณะพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยชุดข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม ปี พ.ศ.2545 จะจ้าแนกลักษณะพื้นที่ได้จ้านวน 12 
ลักษณะ และชุดข้อมูลปีภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ.2558 จะ
จ้าแนกลักษณะพื้นที่ได้ 16 ลักษณะ ดังตารางที่ 1 แสดงข้อมูล
การขยายขนาดพื้นที่จากชุดข้อมูลด้านการพัฒนาจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558  

เขตพื นที ่ ขนาดพื นที่ ปี
พ.ศ.2558   
(ตาราง
กิโลเมตร) 

 ขนาดพื นที่ ปี 
พ.ศ.2545 

ขนาดการ
เปลี่ยนแปลงพื นที่ 
ปีพ.ศ.2558 
(ตารางกิโลเมตร) 

P1D1H0 1.66 1.38 0.29 
P2D1H0 23.79 16.51 7.27 
P1D0H0 0.87 0 0.87 
P2D0H0 11.04 18.76 -7.72 
RESULT 37.36 36.66 0.71 
P1D1H1 0.3 0.23 0.07 
P2D1H1 3.65 2.83 0.82 
P1D0H1 0.58 0 0.58 
P2D0H1 3.61 5.07 -1.46 
RESULT 8.14 8.14 0.00 
P1D1H2 0.16 0.11 0.04 
P2D1H2 1.51 0.89 0.62 
P1D0H2 0.98 0 0.98 
P2D0H2 2.19 3.83 -1.64 
RESULT 4.84 4.84 0.00 
P1D1H3 0.1 0.05 0.05 
P2D1H3 1.75 0.67 1.08 
P1D0H3 0.93 0 0.93 
P2D0H3 4.7 6.77 -2.07 
RESULT 7.49 7.49 0.00 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูการขยายขนาดพืน้ที่จากชดุข้อมลูด้านการพฒันา
จากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2558 

2. ผลการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
จะแบ่งผลการศึกษาได้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

 2.1 การสร้างทางเลือกจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้วิธี TOWS 
Matrix Analysis  
 จ้าแนกทางเลือกพื้นที่ได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้

1. ทางเลือก 1 (เชิงรุก)  การสร้างพื้นที่ว่างส้าหรับน้้า   
2. ทางเลือก 2 (เชิงแก้ไข) การออกนโยบายพัฒนา

เมืองให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภมูิประเทศ 
3. ทางเลือก 3 (เชิงป้องกัน) สร้างผนังคอนกรีต

เพิ่มเตมิในพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ 
4. ทางเลือก 4 (เชิงรับ) การพัฒนาแผนเฉพาะกิจ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ทางเลือก 5 ด้าเนินการนโยบายดังในปัจจุบัน 
2.2 การประเมินทางเลือกในพื นที่เขตเมือง

อุบลราชธานี   
จ้านวน 323 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกท่ี 5 

ด้าเนินการนโยบายดังในปัจจุบัน เป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบ
ทางลบมากที่สุด และทางเลือกที่ 4 การพัฒนาแผนเฉพาะกิจ 
ป้องและบรรเทาสาธารณภัยเป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบ
ทางบวกมากที่สุดดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 แสดงทางเลือก

ส่งผลกระทบต่อปัจจัยทางเลือกทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

 
ตารางที่ 2 แสดงทางเลือกส่งผลกระทบต่อปัจจยัทางเลือกทั้ง 3 
มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ภาพรวม)  

 
ตารางที่ 3 แสดงทางเลือกสง่ผลกระทบตอ่ปัจจยัทางเลือกทัง้ 3 มิติ ได้แก ่
สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ปัจจยัทัง้ 3 มิติ) 

2.3 การสร้างแผนการจดัการน า้ทว่มจากการวิเคราะห์ชดุข้อมลู
ทัง้ 3 มิติและผลการศกึษาจากการประเมินทางเลือก  

ผลการศึกษาการจดัท้าแผนการจดัการน้้าท่วมได้
มุ่งเน้นด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้้าท่วม ซึ่งแผนการ
จัดการน้้าท่วมไดม้ีการแกไ้ขและปรับปรุง จากทางเลือกที่ใช้ใน
การประเมินทางเลือก โดยใช้กรอบระยะเวลาของแผนเป็น
ตัวก้าหนดลักษณะแผนการจัดการน้้าท่วม จ้าแนกได้ 3 
รูปแบบ ดังนี ้

 
2.3.1 แผนการจัดการน ้าท่วม ระยะยาว 

ทางเลือกที่ 1 การสร้างพื้นที่ว่างส้าหรับน้้าหรือพื้นที่
แก้มลิงและทางเลือกที่ 2 การออกนโยบายพัฒนาเมืองให้มี
ความสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ ได้พัฒนาทางเลือกให้มี

ผลกระทบ 
ทางเลอืก 

บวก ลบ ไม่ส่งผลใด 

ทางเลือกท่ี 1 การสร้างพื นที่ว่าง
ส้าหรับน ้าหรือ พื นที่แก้มลิง 

0.2171 0.2075 0.1727 

ทางเลือกท่ี 2 การออกนโยบาย
พัฒนาเมืองให้มีความสอดคล้อง

กับลักษณะภูมิประเทศ 

0.2013 0.1601 0.2362 

ทางเลือกท่ี 3 สร้างผนังคอนกรีต
เพ่ิมเติมในพื นที่เสี่ยง รวมทั งพื นที่

โดยรอบ 

0.1859 0.1675 0.2474 

ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาแผน
เฉพาะกิจ ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

0.2251 0.1744 0.1946 

ทางเลือกท่ี 5 ด้าเนนิการนโยบาย
ดังในปัจจุบนั 

0.1705 0.2905 0.1491 

ผลกระทบ
ทางเลือก 

ปัจจัยด้าน
สังคม 
 

ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1+ 0.1858 0.3614 0.6586 
1- 0.4679 0.2304 0.1955 
n 0.2724 0.4080 0.1460 
2+ 0.6510 0.1257 0.3264 
2- 0.1543 0.5003 0.0915 
n 0.1945 0.3735 0.5821 
3+ 0.6248 0.0840 0.3434 
3- 0.1082 0.5903 0.0624 
n 0.2671 0.3252 0.5943 
4+ 0.4567 0.4098 0.3910 
4- 0.3467 0.2279 0.2088 
n 0.1968 0.3237 0.4003 
5+ 0.3768 0.2810 0.3096 
5- 0.4321 0.3614 0.4122 
n 0.1911 0.2304 0.2857 
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กระบวนการท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น แบ่งลักษณะแผนได้ 3 
ลักษณะ ดังนี ้
        1. แผนการจัดการน ้าท่วมด้านนโยบายผังเมือง 
หรือการจัดท้า  Zoning  
 มีจ้านวน 1 แผนงาน ดังนี้ 
   1.1.แผนงานพฒันาด้านผังเมือง ประกอบด้วย 2 
โครงการ ดังน้ี     
    1.1.1ด้านการรักษาการเติบโตของพื้นที่
พัฒนาท่ีอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย  
    1.1.2ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไปยังพ้ืนท่ี
เหมาะสม 

2. แผนการจัดการน ้าท่วมด้านบริหารจัดการน ้า
เชิงบูรณาการ 

 มีจ้านวน 1 แผนงาน ดังนี้ 
  2.1.แผนงานการบริหารจัดการน้้าท่วมเชิง
บูรณาการ ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้ 
  2.1.1 ด้านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่น   
  2.1.2 ด้านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค  
  2.1.3 ด้านการประสานความร่วมมือ 
ระหว่างลุ่มน้้า ชีและมูล    
  2.1.4 ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ร ะ ห ว่ า ง
ประชาชนและท้องถิ่น    

3. แผนการจัดการน ้าท่วมด้านโครงสร้างที่อยู่อาศัย
โดยอิงระบบนิเวศ 

 มีจ้านวน 2 แผนงาน ดังนี้ 
   3.1.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้าท่วม
ด้านทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย 1 โครงการ ดังน้ี 
  3.1.1 ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทรัพยากรมนุษย์จากนอกพ้ืนท่ี 
  3.2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้าท่วม
ด้านการพัฒนาระบบที่อยู่อาศัยท่ีอิงระบบนิเวศ ประกอบด้วย 
1  โครงการ ดังนี ้
  3.2.1 ด้านการการผสมผสานองค์ความรู้
ด้านภูมิปัญญาและเทคโนโลยี   
 
 

2.3.2 แผนการจัดการน ้าท่วม ระยะกลาง 
ทางเลือกที่ 3 สร้างผนังคอนกรีตเพิ่มเติมในพ้ืนท่ี

เสี่ยง รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ ได้พัฒนาทางเลือกให้มีกระบวนการ
ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน แบ่งลักษณะแผนได้ 1 ลักษณะ ดังนี ้
   1. แผนการจัดการน ้าท่วมด้านการสร้างผนัง
คอนกรีตเพ่ิมเติม   
 มีจ้านวน 2 แผนงาน ดังนี ้
 1.1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้า
ท่วมบริเวณพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน ้าท่วมในแผ่นดิน  
ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังน้ี  
  1.1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้้า
ในพื้นที่เขตเมืองอุบลราชธานี   
  1.1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของล้า
น้้าจากเขตพื้นท่ีในแผ่นดินไหลลงสู่แม่น้้า   
 1.2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้า
ท่วมบริเวณพื นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแม่น ้า   ประกอบด้วย 
2 โครงการ ดังน้ี 
  1.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปอ้งกัน
พื้นที่ริมตลิ่งเมืองอุบลราชธานี   
  1.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของล้า
น้้าบริเวณใกล้เคียงเมืองอุบลราชธานี   
 
2.3.3 แผนการจัดการน ้าท่วม ระยะสั น 
  ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาแผนเฉพาะกิจ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ได้พัฒนาทางเลือกให้มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมมากข้ึน แบ่งลักษณะแผนได้ 1 ลักษณะ ดังนี ้
    1. แผนการจัดการน ้าท่วมด้านการบรรเทา           
สาธารณภัย  มีจ้านวน 3 แผนงาน ดังนี ้
 1.1งานการบรรเทาสาธารณภัยเขตพื นที่ได้รับ
ผลกระทบจากระบบระบายน ้า ดังรูปที่ 8 แสดงพื้นที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยับริเวณลักษณะพื้นที่น้้าท่วมจากระบบ
ระบายน้้าซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ ดังน้ี 
  1.1.1 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้า้ท่วมในแผน่ดิน บริเวณเหนือเมือง   
  1.1.2 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้า้ท่วมในแผน่ดิน บริเวณตอนกลาง   
  1.1.3 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้า้ท่วมในแผน่ดิน บริเวณตะวันออก 
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 1.2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้า
ท่วม เขตพื นที่ได้รับผลกระทบจากล้าน ้ามูลน้อยและล้าน ้ามลู
สายหลัก(น ้าท่วมตามฤดูกาล) ดังรูปที่ 9 แสดงพื้นที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยบริเวณลักษณะพื้นที่น้้าท่วมตาม
ฤดูกาล ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังน้ี 
  1.2.1 การบรรเทาสาธารณภัย  เขตพื้นท่ีที่
ได้รับผลกระทบจากล้าน้้ามูลน้อยตอนเหนือ ล้าน้้าห้วยแจ
ระแม 

 
รูปที่ 8 แสดงพื้นที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยับริเวณ
ลักษณะพื้นท่ีน้้าท่วมจากระบบระบายน้้า    
  
  1.2.2 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ีที่
ได้รับผลกระทบจากล้าน้้ามูลน้อยตอนปลาย  บุ่งกาแซว  และ
ล้าน้้ามลูสายหลัก ซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้มีการจัดท้าแผนการบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนแล้ว 
  1.2.3 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากล้าน้้ามูลสายหลัก และล้าน้้าห้วยวังนอง 

 

รูปที่ 9 แสดงพื้นที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยับริเวณ
ลักษณะพื้นท่ีน้้าท่วมตามฤดูกาล 
 1.3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการน ้า
ท่วม เขตพื นที่ได้ผลกระทบจากแม่น ้า บริเวณทิศตะวันออก
ของล้าน ้ามลูน้อย(ชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื นที่แก้มลิง) มี
จ้านวน 1 โครงการ ดังน้ี 
  1.3.1 การบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นท่ี
ได้รับผลกระทบจากล้าน้้ามูลน้อย     
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนากระบวนการจัดท้าแผนโดยการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้สร้างแผนการจัดการน้้าท่วมโดยใช้
ข้อมูลทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้ง 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุด
ข้อมูลด้านระดับความรุนแรงน้้าท่วม หรือชุดข้อมูล H ชุดข้อมูล
ด้านการพัฒนาเมืองหรือชุดข้อมูล D และชุดข้อมูลด้านแผน
ป้องกันเฉพาะกิจ หรือชุดข้อมูล P ในการวิเคราะห์จ้าแนกสภาพ
พื้นท่ีทั้งหมด 16 ลักษณะ เพื่อใช้ในการศึกษาการกลายสภาพ
ลักษณะพื้นที่ โดยให้ชุดข้อมูลด้านระดับความรุนแรงน้้าท่วม และ
ชุดข้อมูลด้านแผนป้องกันเฉพาะกิจ มีแนวโน้มคงที่ โดยใช้ชุด
ข้อมูลด้านการพัฒนาเมือง จากภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2558 เป็นชุดข้อมูลเปรียบเทียบหาการกลายสภาพ
พื้นที่ ซึ่งพบว่า มีการกลายสภาพพื้นที่ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
3.63 ของพื้นที่ท้ังหมด ดังนั้นสภาพพื้นที่เขตเมืองอุบลราชธานีจะ
กลายสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วใช้ระยะเวลาอีก 
12 ปี หรือพ.ศ.2570   ผลการศึกษาครั้งนี้ท้าให้ทราบถึงกรอบ
ระยะเวลาและแนวโน้มของทิศทางในป้องกันและบรรเทาปัญหา
น้้าท่วมในอนาคต  
 การลดผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วม นับเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะท้าให้เมืองอุบลราชธานีมีการดึงดูดความสนใจของกลุ่ม
ทุนภายนอกและภายในพื้นที่ รวมทั้ง การสร้างวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักของความยั่งยืน ดังนั้น การมุ่น
เน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยใช้แผนการจัดการน้้าท่วม
จึงเป็นเครื่องมือส้าคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลของการกลายสภาพ
พื้นที่ของเขตเมืองเมืองอุบลราชธานีให้กลายเป็นลักษณะพื้นที่อยู่
ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาน้้าท่วม หรือลักษณะพื้นที่ P1 ให้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจ้าเป็นจะต้องมีการก้าหนดทิศทางและ
แนวโน้มของการพัฒนาเมือง ให้มีกรอบระยะเวลาและแผนงาน 
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โครงการที่ครอบคลุมทุกมิติ  รวมทั้งการด้าเนินงานภายใต้
หลักการด้าเนินการร่วมกันตั้งแต่ระดับลุ่มน้้า จนถึงระดับ
ครัวเรือน เพื่อการแก้ไขที่เป็นเอกภาพและมีทิศทางที่สนองต่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืนของภูมิภาคต่อไป   
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การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมจังหวัดภูเก็ต 
The Water Footprint Assessment  of  Hotel : A Case Study in Phuket Province 

 
เดชา สีดูกา (Decha Seeduka)*   

 

บทคัดย่อ 
 การประเมินปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์มีความส าคัญต่อการสร้างความตระหนักและการก าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์น้ าในโรงแรม การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประเมินปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต จ านวน 8 แห่ง 
ระหว่างปี 2556-2558 ทั้งเชิงปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยรวมและปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยต่อพื้นที่ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ห้องพักแขก 
ห้องครัว-ห้องอาหารและสระว่ายน้ า  โดยใช้วิธีการค านวณอัตราการใช้น้ า จากการวัดอัตราการไหลของน้ าผ่านก๊อกน้ าและ
อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าตามเกณฑ์ของ โดย International Hotels Environmental 
Initiatives  ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์เฉลี่ยเฉลี่ยสูงสุด ระหว่างเดือนธันวาคมถึง
เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งหรือฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดชายฝั่งอันดามัน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) 
และปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์เฉลี่ย ใน 3 พื้นที ่พบว่า มีความแตกต่างเช่นกัน จึงส่งผลท าให้ระดับประสิทธิภาพการใช้น้ า
ของโรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) 

ABSTRACT 
 Assessment of Water footprint is critical to raising awareness and establishing guidelines for 
water conservation in the hotel. This research study and evaluate the water footprint in eight 
provinces of Phuket. During the year 2556-2558, The average total quantity of water used and the 
amount of water used per area in three areas, including guest rooms, kitchen - dining room and 
swimming pool. The calculation of the rate of water used and the flow of water through the faucet 
and accessories are Along with an assessment of the efficiency of water use on the basis of the 
International Hotels Environmental Initiatives. The results showed that. Most hotels have the water 
footprint highest average. During the months of December to February, This is the dry season or 
tourism seasons of the Andaman coastal provinces. (November - April). The amount of water footprint 
is average in three areas that are very different as well. As a result, the water use efficiency of 8 hotels 
in Phuket are significantly different (P <0.01). 

 

 

 

ค าส าคัญ :  วอเตอร์ฟุตพริ้นท์, โรงแรม, ภูเก็ต 
Key Words :  Water Footprint, hotel, Phuket. 
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บทน า 
 จากผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (เอฟ เอโอ)  พบว่า ประเทศไทย เป็น 1 
ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ ามากที่สุดในโลก รองจาก
อินเดีย จีน สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน และญี่ปุ่น โดยน้ าที่
น าไปใช้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร 
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม  แต่ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันทุกภาคส่วนการผลิตและบริการยังไม่มีการ
จัดการทรัพยากรน้ าที่ดีโดยเฉพาะ การน าเครื่องมือวัด
ร่องรอยการใช้น้ า (วอเตอร์ฟุตพริ้นท์) มาใช้ประเมิน
ปริมาณน้ าใช้ตามแบบสากล เพราะต่อไปทั่วโลกจะ
น ามาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า  ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้  เนื่ องจากมองว่ า ไม่ แสดงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม   
 ทั่วโลกจึงมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ า ส่งผลให้
เร็วๆ นี้ จะเกิดมาตรการกีดกันทางการค้า จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิด
ความยั่ งยื น  กับภาคอุตสาหกรรม ต่ า งๆของไทย 
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
, 2558)  
 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมของจังหวัดภูเก็ต ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่าง
เดือน พฤศจิกายนถึงเมษายน ความต้องการใช้น้ าส าหรับ
นักท่องเที่ยวท้ังหมดมีปริมาณสูงถึง 395,545.5 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน (การประปาส่วนภูมิภาค ภูเก็ต, 2554) ความ
ต้องการใช้น้ าของโรงแรมที่เพ่ิมขึ้นจึงเป็นปัญหาส าคัญใน
ปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการใช้น้ าประปาของจังหวัด
ภู เ ก็ ตนั้ นมี มากกว่ าก าลั งผลิตน้ าประปาทั้ งหมด 
(ส านักงานจังหวัดภูเก็ต, 2555)   
 อีกทั้งในปัจจุบันจึงมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
เริ่มหันมา ศึกษาปริมาณการใช้น้ าเฉลี่ยรวมของแขกที่เข้า
พักในโรงแรม(ลิตร/คน/วัน)โดยประเมินตามอัตราการ
เข้าพักของโรงแรม เป็นกรณีศึกษาในหลายประเทศ ผล
การศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและสิ่ง
อ านวยความสะดวก รูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่าง

กัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่
ต่างๆของโรงแรม เช่น ห้องพักแขก ห้องครัว-ห้องอาหาร 
สระว่ายน้ า ห้องส่วนกลางสุขา ห้องซักรีด และพื้นที่เล่น
สกี ซึ่งล้วนเป็นพ้ืนท่ีที่มีอิทธิพลต่อการใช้น้ า 
   ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการน าเครื่องมือวัดร่องรอย
การใช้น้ า (วอเตอร์ฟุตพริ้นท์) ตามแบบสากล น ามาใช้
เป็นแนวทางประยุกต์เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ า และ
จัดท าแนวทางการใช้น้ าในการผลิตและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถานประกอบการสามารถระบุวอ
เตอร์ฟุตพริ้นท์บนฉลากผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งจะเป็น
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR) สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศว่าการบริการของโรงแรมมีการใช้น้ า
มากน้อยเพียงไร เป็นการช่วย  ลดต้นทุนการผลิต และ
เป็นการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1) เพื่อประเมินปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการ
บริการแขกผู้เข้าพักของโรงแรมในพื้นที่ที่มีการใช้น้ าสูง 3 
พื้นที่ ได้แก่ ห้องพักแขก ห้องครัว-ห้องอาหาร และสระ
ว่ายน้ า 
 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าของ
โรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ต  

วิธีการวิจัย 
 ประเมินปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการบริการ
แขกผู้เข้าพักของโรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ใช้ข้อมูล 
2 ประเภทคือ ข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูลและ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บ
ข้อมูล ตรวจวัด สังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
โรงแรมรวม 8 แห่ง มีวิธีการวิจัยน าเสนอในบทนี้ ดังนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักการและ
แนวความคิดของวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ (Water Footprint) 
เพ่ือน ามาประยุกต์ค านวณ ค่าวอเตอร์ฟุตพร้ินท์ในโรงแรม 
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หลักการและแนวความคิดของวอเตอร์ฟุต พริ้นท์ 
(Water Footprint) มีลักษณะคล้ายคลึงกับรอยเท้าทาง
นิเวศวิทยา (Ecological Footprint) ซึ่งเป็นเครื่องช้ีวัด
ความต้องการพื้นท่ีในการสนองตอบกิจกรรมของมนุษย์           
ต่อโลกมีผลลัพธ์ แสดงในรูปของพื้ นที่ ต่ อคนส่วน               
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์นั้น ผลลัพธ์จะแสดงในรูปของปริมาณน้ า
หรือปริมาณน้ าต่อป ี(Hoekstra และ Chapagain, 2008) 

ค านิยามและวิธีการค านวณ  
ค านิยาม วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ เป็นค่าช้ีวัดการใช้น้ า

ของผู้ผลิตหรือผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงปริมาณน้ าที่ใช้ใน 
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม โดยค านวณปริมาณน้ าจากผลรวมของทุก 
ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการ     มี
หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี 
ทั้งนี้ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ถือเป็นค่าช้ีวัดที่ชัดเจนเพราะนอกจาก
จะแสดงปริมาณน้ าใช้และ ปริมาณน้ าเสียที่ปล่อยออกมาแล้ว 
ยั งแสดงสถานที่ และระยะเวลาที่ เกิดการใช้น้ าอีกด้วย 
(Chapagain et al. 2006) 

วิธีการค านวณ ค่าวอเตอร์ฟุตพริ้นท์แต่ละ ประเภท จะ
มีความแตกต่างกัน โดยงานวิจัยนี้ ท าการประเมิน ปริมาณ           
การใช้น้ าบางส่วนหรือแบบคร่าวของ กระบวนการบริการแขกผู้
เข้าพักของโรงแรม ซึ่งจัด อยู่ในประเภทวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของ
การบริการ โดย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เขียว (Green water footprint) 
หมายถึง ปริมาณน้ าที่อยู่ในรูปของ ความช้ืนในดินเนื่องจาก
น้ าฝนที่ถูกใช้ไปในการผลิต สินค้าและบริการ  

2. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์น้ าเงิน (Blue water footprint) 
หมายถึง ปริมาณน้ าจากแหล่งน้ า ธรรมชาติทั้งแหล่งน้ า              
ผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินที่ถูกใช้ไปในการผลิตสินค้าและ
บริการ*  

3. วอเตอร์ฟุตพริ้นท์เทา (Gray water 
footprint) หมายถึง ปริมาณน้ าที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้เป็น
น้ าดีตามค่ามาตรฐาน 

*หมายเหตุ  ด า เนินการค านวณแค่ เ ฉพาะ
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์น้ าเงิน (Blue water footprint) 

ระเบียบวิธีการค านวณ  
การค านวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการบริการ

แขกผู้เข้าพักจากโรงแรม (ดัดแปลงจาก Van Oel et al. 2008) 
ทั้งนีว้ิธีการค านวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์โดยทั่วไปมี 

2 วิธี คือ วิธีแบบคร่าว (Top-down approach) และวิธีแบบ
ละเอียด (Bottom-up approach) วิธีแบบ คร่าวจะใช้การ
ค านวณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกสินค้า 
ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ค่าที่ได้อาจมี
ความคลาดเคลื่อนสูง ส่วนวิธีแบบละเอียดค านวณจาก
ข้อมูลการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต (Van Oel et al. 2008)     
ในส่วนของงานวิจัยนี้จะท าการค านวณวอเตอร์ฟุต พริ้นท์ แบบ
คร่าว (Top-down approach) ซึ่งสามารถค านวณได้
จากสมการที่ 1 ดังนี ้

WF = VW x C .......................................(1) 
โดยที่  WF คือ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ทั้งหมด

ของผลิตภัณฑ์และบริการ (ลบ.ม./คน/ปี, เดือน, วัน) 
  VW คือ ปริมาณน้ าเสมือนของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (ลบ.ม./คน/ปี, เดือน, วัน)  
C คือ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ 

(คน/ปี, เดือน, วัน) 
โดยการค านวณปริมาณน้ าเสมือนของการบริการ

แขกผู้เข้าพัก  
หากต้องการค านวณหาปริมาณน้ าที่ใช้ตลอดห่วง

โซ่ของกระบวนการบริการแขกผู้เข้าพักจากโรงแรมหรือ
ปริมาณน้ าเสมือนของการบริการทั้งหมดสามารถค านวณ
ได้จากสมการที่ 2 ดังนี ้

VW = VWgreen + VWbiue + 
VWgray..................(2) 

โดยที ่ VWgreenคือ ปริมาณน้ าเสมือนเขียว
ของโรงแรม (ลบ.ม. /คน/ป,ี เดือน, วัน)   
 VWblue คือ ปริมาณน้ าเสมือนน้ าเงินของ
โรงแรม (ลบ.ม. /คน/ป,ี เดือน, วัน) 

VWgray คือ ปริมาณน้ าเสมือนเทา
ของโรงแรม (ลบ.ม. /คน/ป,ี เดือน, วัน) 
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เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินด้วยวิธี
แบบคร่าว (Top-down approach) โดยการค านวณหา
ปริมาณน้ า ที่ใช้เฉพาะในส่วนปริมาณน้ าใช้จากแหล่งน้ า 
ธรรมชาติทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินของ
โร งแรม เทานั้ น  จึ งสามารถค านวณจากสมการ                     
หาปริมาณน้ าเสมือนน้ าเงินของการถูกใช้ไปในการบริการ
แขกผู้เข้าพักดังสมการที่ 3 

สามารถค านวณได้จาก อัตราส่วนระหว่าง
ปริมาณน้ าใช้จากแหล่งน้ า ธรรมชาติทั้งแหล่งน้ าผิวดิน
และแหล่งน้ าใต้ดินของโรงแรมต่อปริมาณคนต่อปี, เดือน, 
วัน) ดังสมการที่ 3 

VWblue, โรงแรม = Peffective.......................(3) 
        Y 
โดยที่  

VWblue, โรงแรม คือ ปริมาณน้ าเสมือนน้ า
เงินของโรงแรม (ลบ.ม. /คน/ปี, เดือน, วัน) 

Peffective  คือ  ปริ มาณน้ า ใ ช้ จากแหล่ งน้ า 
ธรรมชาติทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดินของ
โรงแรม (ลบ.ม. ต่อคน) 

 Y  คือ ปริมาณคนต่อพื้นที่ (คน/ปี, 
เดือน, วัน) 

2. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นโรงแรมที่ยินดี

ให้ข้อมูลและความร่วมมือจ านวน 8 แห่งประกอบด้วย        
6  แห่งจาก 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ Greener Business 
Asia (GBA)ในปี 2556 และโรงแรมอีก 2 แห่งจาก         
6 แห่งที่ผู้วิจัยติดต่อ มีโรงแรมตั้งอยู่หาดกะตะ 4 แห่ง 
หาดกะรน 1 แห่ง ใจกลางเมืองภูเก็ต 1 แห่ง หาดไม้ขาว   1  
แห่งและบนเกาะบริวาร 1 แห่ง 
          โรงแรมที่ให้ความอนุเคราะห์ไม่ประสงค์ให้ระบุ
นามจึงตั้งเป็นรหัสโรงแรมตามขนาดและรูปแบบบริหาร
จัดการ เป็นโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่มีรูปแบบ
บริหารจัดการ 2 รูปแบบคือ แบบเครือข่ายและแบบ
อิสระ ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 

ตารางที ่1 รหัสโรงแรมและความหมาย 

ล าดับ รหัสโรงแรม ขนาดโรงแรม 
รูปแบบบริหาร
จัดการโรงแรม 

1 1 Mc กลาง แบบเครือข่าย 
2 2 Mc กลาง แบบเครือข่าย 
3 3 Mc กลาง แบบเครือข่าย 
4 4 Mc กลาง แบบเครือข่าย 
5 8 Mi กลาง แบบอิสระ 
6 6 Lc ใหญ่ แบบเครือข่าย 
7 7 Lc ใหญ่ แบบเครือข่าย 
8 5 Li ใหญ่ แบบอิสระ 

หมายเหตุ M หมายถึง โรงแรมขนาดกลาง (Medium 
จ านวนห้องพัก 50-150 ห้อง) 
 L  หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ (Large 
จ านวนห้องพัก > 150 ห้อง) 
 c   หมายถึง รูปแบบบริหารจัดการแบบ
เครือข่าย (chain system) 
 i   หมายถึง รูปแบบบริหารจัดการแบบอิสระ 
(independent system) 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การรวบรวมข้อมูลจากโรงแรมทั้ง 8 แห่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง                   การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การตรวจวัดปริมาณการใช้น้ าที่ส่ง
ให้ผู้ประกอบการโรงแรมพิจารณาประกอบการเข้าร่วม
โครงการและผู้ วิ จั ยใช้ บั นทึ กข้ อมู ลประกอบด้ วย                 
ชุดค าถาม 3 ชุดเพื่อรวบรวมข้อมูลโรงแรมจาก 3 แหล่งคือ 
 ชุดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงแรมส าหรับเจ้าของ
กิจการหรือผู้จัดการทั่วไป 
 ชุดที่ 2 ข้อมูลปริมาณน้ าใช้รวมเฉลี่ยของโรงแรม
ส าหรับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  
 ชุดที่ 3 ข้อมูลปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยใน 3 พื้นที่ของ
โรงแรมส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าพื้นท่ี 
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4. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากโรงแรมที่ยินดีให้
ข้อมูลและให้ความร่วมมือจ านวน 8 แห่งประกอบด้วย
โรงแรม 6 แห่งจากจ านวน 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ 
Greener Business Asia (GBA) ในปีที่ศึกษาและ
โรงแรมอีก 2 แห่งจากจ านวน 6 แห่งที่ผู้วิจัยติดต่อ          
โดยการตรวจวัด สังเกตและการสัมภาษณ์ด้วยแบบ
บันทึกข้อมูล แบบสังเกตการณ์และแบบสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2557 – เดือน
มกราคม ปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 8 เดือนโดยการเข้า
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลประกอบด้วย 2 ช่วงดังนี ้
   ช่วงที่ 1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานโรงแรม เพื่อท า
การแนะน าตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และ         
ขอความร่วมมือกับเจ้าของกิจการรวมทั้งท าความคุ้นเคย
กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมในการเข้า
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลช่วงที่ 1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลทั่วไปจากเจ้าของและผู้จัดการโรงแรม 
 ช่วงที่ 2 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานเพื่อขอความ
อนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใน 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ 
ห้องพักแขก ห้องครัว-อาหารและสระว่ายน้ า ข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
 1) ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยรายเดือนจากบันทึกการใช้
น้ าของโรงแรมระหว่างเดือนมกราคม 53-สิงหาคม 55 
รวม 32 เดือนตามอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงเวลา
ดังกล่าว จากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของโรงแรม  
 2)  แนวปฏิบัติการใช้น้ าใน 3 พื้นที่ เก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้น้ าตามข้อค าถามจากแบบสัมภาษณ์ที่ได้เตรียมไว้ 
 3) วัดอัตราการไหลของน้ า (ลิตร/นาที) ของ
อุปกรณ์ที่ใช้น้ าทุกประเภทใน 3 พื้นที่ด้วยภาชนะตวงน้ า
ขนาดปริมาตร 1 ลิตรและนาฬิกาจับเวลาโดย
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ เป็นผู้ เปิดอุปกรณ์ให้ใช้งาน
ตามปกติ ได้แก่ ก๊อกน้ าและฝักบัวส่วนโถสุขภัณฑ์สืบค้น
ปริมาณน้ าท่ีใช้จากรุ่นและยี่ห้อของสุขภัณฑ์ 

 
 4) ค านวณอัตราการใช้น้ าในแต่ละพื้นที่                  
ดังสมการที่ 4 คือ      
QA =  [ ∑ 

   ∑ 
   rij tij fij ] * 

QT……………......…(4)  
โดยที ่ QA  คือ ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยในพ้ืนท่ีหนึ่งๆ
รายวัน (ลิตร/คน/วัน)   
 ri  คือ อัตราการไหลของน้ าผ่านอปุกรณ์แต่ละ
ชนิด (ลิตร/นาที)   
 j  คือ ประเภทของอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องพัก
แขก เช่น ก๊อกน้ า ฝักบัวและโถสุขภัณฑ ์

n  คือ จ านวนอุปกรณ์ทั้งหมดแตล่ะประเภท 
 ti  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้อุปกรณ์(นาที)  
 fi  คือ ความถี่ในการใช้อุปกรณ์ (จ านวนครั้ง/
วัน) 
        เมื่อ QT =  [ QG+QR+QP+QO]  

 
โดยที่ QT  คื อ  ปริ ม าณน้ า ใ ช้ เ ฉลี่ ย รวม  (Total) 
รายวัน/คน  
 QG  คือ ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยพื้นที่ห้องพักแขก 
(Guest room) รายวัน/คน 
 QR  คือ ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยพื้นที่ห้องครัว -
ห้องอาหาร (Restaurant- Kitchen) รายวัน/คน 
 QP  คือ ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยพื้นที่สระว่ายน้ า 
(Pool) รายวัน/คน 
  QO  คือ ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยพื้นที่อื่นๆ (Other) 
รายวัน/คน 
 
  การค านวณอัตราการใช้น้ าใน 3 พ้ืนที่มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้ 
 พ้ืนที่ห้องพักแขก 
 โรงแรมมีห้องพักหลายประเภท การศึกษาครั้งนี้
เลือกห้องพักประเภทท่ีมีจ านวนเป็นสัดส่วนสูงสุด คือ 
ห้อง Standard ระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ใน
การเปิดอุปกรณ์ในพื้นที่ห้องพักแขกใช้ข้อมูลจาก 
การศึกษาของ O’Neill & Siegelbaum and The RICE 
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Group (2002)ในการค านวณปริมาณน้ าใช้ ได้แก่ การใช้
โถสุขภัณฑ์ 7 ครั้ง/วัน/ห้อง ฝักบัว 12 นาที/ครั้ง                   
ใช้ 2 ครั้ง/วันและก๊อกน้ า 1 นาที/ครั้ง ใช้ 7 ครั้ง/วัน  
 พ้ืนที่ห้องครัว-ห้องอาหาร 
 ระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ในการเปิด
อุปกรณ์ในพื้นที่ห้องครัว-ห้องอาหารของแต่ละโรงแรมใช้
ข้อมูลจากการสอบถาม จับเวลาและสังเกตโดยตรงจาก
ผู้ใช้อุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) การเตรียมและ
ปรุงอาหาร 2) การท าความสะอาดภาชนะส าหรับเตรียม
และปรุงอาหาร 3) การล้างจานหรืออุปกรณ์ภาชนะ
ส าหรับแขกที่พัก 4) การท าความสะอาดห้องครัวห้อง-
ห้องอาหาร 5) การใช้ห้องน้ าของแขกและพนักงาน  
 พ้ืนที่สระว่ายน้ า    
  ระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ในการเปิด
อุปกรณ์ในพื้นที่สระน้ าของแต่ละโรงแรมใช้ข้อมูลจาก
การสอบถามพนักงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องและการสังเกต
แขกที่ใช้บริการสระว่ายน้ า 
 
 5) ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าของโรงแรมใน
ปัจจุบัน 
 การประเมินระดับประสิทธิภาพการใช้น้ าในการศึกษา
ครั้ งนี้ เลือกเกณฑ์ประเมินระดับประสิทธิภาพการใช้น้ า                      
ของโรงแรม (Water Efficiency Benchmark) ของ 
International Hotels Environment Initiative (IHEI) / The 
International Tourism Partnership (ITP) (Tang, 2012) ที่
จัดท าโดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมสากลและแบ่งเกณฑ์
ตามขนาดของโรงแรม                   ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ประเมินระดับประสิทธิภาพการใช้น้ าของ
โรงแรม (Water Efficiency Benchmark) โดย 
International Hotels Environmental Initiatives (Tang, 
2012) 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่รวบรวมจากโรงแรมที่ศึกษาด้วยการ
สัมภาษณ์ สังเกตและตรวจวัดปริมาณการใช้น้ าน ามา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์มีดังนี้ 

  1. ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลปริมาณน้ าใช้
เฉลี่ย    (ลบ.ม./เดือน) อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลิตร/คน/
วัน) อัตราการใช้น้ าและสัดส่วนการใช้น้ าใน 3 พื้นที่ของ
โรงแรม และคะแนนแนวปฏิบัติการใช้น้ า 4 ส่วน  
  2. การเปรียบเทียบปริมาณน้ าใช้กับกลุ่มตัวแปร
อิสระสองกลุ่มใช้ Independent t-test วิเคราะห์ข้อมูล 
อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ของโรงแรมขนาด
กลางและขนาดใหญ่ อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน)
ของการมีและไม่มีแนวปฏิบัติการใช้น้ าในพื้นที่ต่างๆ 
อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย(ลิตร/คน/วัน)  
 3. การเปรียบเทียบปริมาณน้ าใช้กับกลุ่มตัวแปร
อิสระมากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One - way Analysis of Variance = 
ANOVA) และถ้าพบว่าการทดสอบภายแรก ได้ค่า F ที่มี
นัยส าคัญ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน
อย่างน้อย 1 คู่ จึงทดสอบภายหลัง (Post Hoc 
Analysis) ว่าคู่ใดที่มีค่าเฉลี่ยต่างกันด้วยวิธี Duncan’s 
 

ขนาด
โรงแรม
(ห้อง) 

ระดับประสิทธิภาพการใช้น้ า (ลิตร/คน/วัน) 

ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่างยิ่ง 

<50 
<44
0 

440 – 
510 

510 – 
585 

>585 

50 – 
150 

<58
5 

585 – 
675 

675 – 
810 

>810 

>150 
<67
0 

670 - 
860 

860 – 
985 

>985 
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ผลการวิจัย 

1. ลักษณะท่ัวไปของโรงแรมที่ศึกษา 
 โรงแรมที่ศึกษา 8 แห่งมีความแตกต่างกันในหลาย
ลักษณะ เป็นโรงแรมขนาดกลาง (จ านวนห้อง 50-150 ห้อง) 
5 แห่งและโรงแรมขนาดใหญ่ (จ านวนห้องมากกว่า 150 ห้อง) 
3 แห่ง รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย (Chain 
System) 6 แ ห่ ง แ ล ะ แ บ บ อิ ส ร ะ  ( Independents 
System) 2 แห่งและการมีประสบการณ์ได้รับการรับรอง
โครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 6 แห่ง เข้าร่วม
โครงการเพียงอย่างเดียว 1 แห่งและไม่มีการเข้าร่วม
โครงการหรือได้รับการรับรอง 1 แห่ง 

2. ปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินท์จากการบริการแขกผู้เข้า    
    พักของโรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ต  
 การใช้น ้ารายเดือนของโรงแรมที่ศึกษาระหว่าง
เดือนมกราคม 2555-สิงหาคม 2557 รวม 32 เดือน        
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของโรงแรมและจ านวน
แขกที่พัก ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยรายเดือนของโรงแรม                    
ดังรูปที่ 1 ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 
  โรงแรมส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยสูงสุด (ดัง
รูปที่1) ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูแล้งหรือฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดชายฝั่งอันดา
มัน (ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – เมษายน )                
ส่วนช่วงฤดูฝนนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวน้อยกว่าท า
ให้จ านวนแขกที่พักลดลงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ าราย
เดือนต่ ากว่า 

 
รูปที่ 1 ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยรายเดือนของโรงแรมที่ศึกษา 
           ระหว่างปี 2555-2557 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยของโรงแรมที่ศึกษา 

โรงแรม 
ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยรวม(ลบ.ม./เดือน) 

*Mean ± SE ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
1 Mc 3,504 ± 98 c 2,417 4,250 
2 Mc 2,705 ± 261 b 776 6,655 
3 Mc 2,166 ± 259 b 794 6,636 
4 Mc 1,087± 135 a 583 2,903 
8Mi 2,608 ± 78 b 1,785 3,532 
6 Lc 3,796 ± 188 c 2,202 6,459 
7 Lc 6,545 ± 210 d 4,154 8,995 
5 Li 16,799 ± 191 e 15,160 18,875 

 
หมายเหตุ *อักษรต่างกันในแนวคอลัมน์ หมายถึง                 
                   มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า งอ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 
(P<0.01) 

ตารางที่ 4 อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยของโรงแรมที่ศึกษา 

โรงแรม 
อัตราการใช้น้ าเฉลีย่(ลิตร/คน/วัน) 

*Mean ± SE ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
1 Mc 1,252±121 d 447 3,316 
2 Mc 630±65 bc 341 2,333 
3 Mc 622±59 bc 443 2,061 
4 Mc 359±31 a 254 915 
8Mi 770±26 c 599 1,192 
6 Lc 525±12 ab 416 661 
7 Lc 605±7 bc 521 677 
5 Li 2,090±132 e 1,407 4,043 

 
หมายเหตุ*อักษรต่างกันในแนวคอลัมน์  หมายถึง 
                   มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า งอ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 
(P<0.01) 

3. ปริมาณวอเตอร์ฟุตพร้ินท์จากการบริการแขกผู้เข้า 
    พักของโรงแรมในพื้นที่ท่ีมีการใช้น้ าสูง 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่  
    ห้องพักแขก ห้องครัว-ห้องอาหาร และสระว่ายน้ า 
 การศึกษาพบว่าใน 3 พื้นที่ที่มีการใช้น้ าสูงใน
โรงแรม ได้แก่ ห้องพักแขก ห้องครัว-ห้องอาหาร และ
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สระว่ายน้ า แต่ในปัจจุบันโรงแรมทั้ง 8 แห่งมีเพียงมิเตอร์
เดียวรวมทุกพื้นที่ของโรงแรม การประเมินปริมาณน้ าใช้
ในพื้นที่ต่างๆนั้นจึงค านวณจากอัตราการไหลของน้ าผ่าน
อุปกรณ์ทุกประเภทในแต่ละพื้นท่ีได้จากการวัดอัตราการ
ไหล ความถี่และระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ใน 1 วันจาก
การสอบถามพนักงานและค่าที่อ้างอิงจากการศึกษาอื่นๆ 
ผลการค านวณด้วยสูตรในสมการที่ 3.1 และผลการวัด
ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยใน          3 พื้นที่ที่มีการใช้น้ าสูง 
แสดงดังรูปท่ี 2 (ก-ฉ)  

 

รูปที่ 2 ก อัตราและสดัส่วนการใช้น้ าโรงแรม 1Mc 

 

รูปที่ 2 ข อัตราและสดัส่วนการใช้น้ าโรงแรม 2Mc 

 

รูปที่ 2 ฃ อัตราและสัดส่วนการใช้น้ าโรงแรม 3Mc 

 

รูปที่ 2 ค อัตราและสัดส่วนการใช้น้ าโรงแรม 4Mc 

 

รูปที่ 2 ฆ อัตราและสัดส่วนการใช้น้ าโรงแรม 5Li 

 

รูปที่ 2 ง อัตราและสัดส่วนการใช้น้ าโรงแรม 6Lc 

 

รูปที่ 2 จ อัตราและสดัส่วนการใช้น้ าโรงแรม 7Lc 
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รูปที่ 2 ฉ อัตราและสัดส่วนการใช้น้ าโรงแรม 8Mi 

  จากการศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ า
และสัดส่วนการใช้น้ าใน 3 พื้นที่ที่มีการใช้น้ าสูงใน
โรงแรม ผ่านการวัดอัตราการไหลของน้ าเพื่อค านวณ
อัตราการใช้น้ า(ลิตร/คน/วัน)ท าให้ทราบว่าก๊อกน้ าและ
อุปกรณ์ต่างๆของโรงแรมที่ศึกษามีอัตราการไหลของน้ า
แตกต่างกัน ส่งผลให้อัตราการใช้น้ า (ลิตร/คน/วัน) และ
สัดส่วนการใช้น้ า ใน 3 พื้นที่ของโรงแรมที่ศึกษาต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยอุปกรณ์และ
สุขภัณฑ์ของโรงแรม 5Li มีอัตราการไหลของน้ าสูงกว่า
โรงแรมอื่นๆและสูงกว่ามาตรฐานข้อก าหนดฉลากเขียวที่
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก าหนดไว้ 
(โครงการฉลากเขียว, 2554) โรงแรม 5Li จึงมีสัดส่วน
การใช้น้ าในพ้ืนท่ีห้องพักแขกและพื้นที่สระว่ายน้ าสูงกว่า
ทุกโรงแรม ส่วนพื้นที่ห้องครัว-ห้องอาหารของโรงแรม 
1Mc, 5Li และ 8Mi มีก๊อกน้ าและโถสุขภัณฑ์ที่มีอัตรา
การไหลของน้ าสูงกว่าโรงแรมอื่นๆอัตราการใช้น้ าในพื้นที่
ห้องครัว-ห้องอาหารของโรงแรมท้ัง 3 แห่งจึงสูงกว่าทุก
โรงแรมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการใช้น้ าในโรงแรม West 
Coast Grand ที่พบว่า ก๊อกน้ าและอุปกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ
ของโรงแรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการใช้น้ า
ของโรงแรมมากที่สุด (O’Neill &Siegelbaum and 
The RICE Group, 2002) 

 

 

 

4 .  ประสิทธิภาพการใช้น้ าของโรงแรม( Water  
     Efficiency Benchmark) 

การศึกษาครั้งนี้เลือกเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้
น้ าของโรงแรม (Water Efficiency Benchmark) ของ 
IHE และ ITP (Tang, 2012) มาประเมินประสิทธิภาพ
การใช้น้ าของโรงแรมที่ศึกษาเนื่องจากเป็นเกณฑ์                  
ที่จัดท าโดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมสากลและแบ่งเกณฑ์
ตามขนาดของโรงแรมดังตารางที่ 5 

 ตารางที่ 5 ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ าของ 
                โรงแรม (Water Efficiency Benchmark)  

 
อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบว่า

อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยของโรงแรมที่มีประสิทธิภาพการใช้
น้ าระดับดีและพอใช้ไม่มีความแตกต่ างกัน อย่ า ง                 
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.01) ดังตารางที ่6 

 

 

 

 

 

 

ขนาด
โรงแรม
(ห้อง) 

ระดับการใช้น้ า (ลิตร/คน/วัน) 

ดี พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
ควรปรับปรุง

อย่างยิ่ง 

<50 <440 440 – 510 
510 – 
585 

>585 

50 – 
150 

<585 585 – 675 
675 – 
810 

>810 

 4Mc 2Mc, 3Mc 8Mi 1Mc 

>150 <670 670 - 860 
860 – 
985 

>985 

 
6Lc, 
7Lc 

- - 5Li 
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ตารางที่ 6  ผลการเปรยีบเทียบระดับประสิทธิภาพ               
                 การใช้น้ าของโรงแรมทั้ง 8 แห่ง 

 
หมายเหตุ*อักษรต่างกันในแนวคอลัมน์  หมายถึง  
                   มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า งอ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ 
(P<0.01) 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ าของ
โรงแรม (Water Efficiency Benchmark) จึงเป็นวิธี
หนึ่งที่สามารถให้แต่ละโรงแรมวัดและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใช้น้ า จากแนวปฏิบัติการใช้น้ าที่เคย
ปฏิบัติอยู่แล้วให้สามารถท าได้ดีกว่า (Tang, 2012) ซึ่ง
โรงแรมสามารถน าผลการเปรียบเทียบมาปรับปรุง
โรงแรมของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 โรงแรมที่ศึกษา 8 แห่งมีความแตกต่างกันใน
หลายลักษณะ เป็นโรงแรมขนาดขนาดกลาง (จ านวนห้อง 
50-150 ห้อง) 5 แห่งและโรงแรมขนาดใหญ่ (จ านวนห้อง
มากกว่า 150 ห้อง) 3 แห่ง รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบเครือข่าย (Chain System) 6 แห่งและแบบอิสระ
(Independents System) 2 แห่งและมีประสบการณ์
ได้รับการรับรองโครงการกิจกรรมด้านสิง่แวดลอ้ม 6 แห่ง 
เข้าร่วมโครงการเพียงอย่างเดียว                1 แห่งและ
ไม่มีการเข้าร่วมโครงการหรือได้รับการรับรอง 1 แห่ง 
ส่งผลให้ปริมาณน้ าใช้เฉลี่ยและอัตราการใช้น้ าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันมีนัยส าคัญยิ่ง (P < 0.01)  
 ปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการบริการแขกผู้
เข้าพักของโรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่            
มีอัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ตลอดทั้งปีมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) ปริมาณน้ า
ใช้เฉลี่ยสูงสุดในเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และต่ าสุดใน
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน จากหลัก Economy of scale 
ส่งผลให้อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ของทุกโรงแรม
ในช่วงที่มีอัตราการเข้าพักของแขกต่ า (นอกฤดูกาล
ท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) มีปริมาณ
น้ าใช้สูงกว่าช่วงที่มีแขกเข้าพักสูง (ฤดูกาลท่องเที่ยว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 
 ปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์จากการบริการแขก   
ผู้เข้าพักของโรงแรม 8 แห่งในจังหวัดภูเก็ตใน 3 พื้นที่ศึกษา 
ได้แก่ ห้องพักแขก ห้องครัว-ห้องอาหาร สระว่ายน้ า  
ของโรงแรมทั้ง 8 แห่ง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยพบว่าพื้นท่ีห้องพักแขก             
มีอัตราการใช้น้ า(ลิตร/คน/วัน)และสัดส่วนการใช้น้ าสูงสุด 
รองลงมา คือสระว่ายน้ า และห้องครัว-ห้องอาหาร ตามล าดับ 
และจากการประเมินอัตราการใช้น้ า(ลิตร/คน/วัน) และสัดส่วน
ก า ร ใ ช้ น้ า  ใ น  3 พื้ น ที่ ข อ ง โ ร ง แ ร ม โ ด ย ก า ร                           
วัดอัตราการไหลของน้ าผ่านก๊อกน้ าและอุปกรณ์ต่างๆใน
พื้นที่ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันของโรงแรมทั้ง 8 แห่งท าให้ทราบ
ว่าก๊อกน้ าและอุปกรณ์ต่างๆของโรงแรมมีอัตราการไหล
ของน้ าแตกต่างกันจึงส่งผลให้ปริมาณน้ าใช้ (ลิตร/คน/
วัน)และสัดส่วนการใช้น้ า ใน 3 พื้นที่ของโรงแรมทั้ง 8 
แห่งต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01)   
 เมื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ ากับเกณฑ์
ประสิทธิภาพการ ใ ช้น้ า  (Water Efficiency 
Benchmark) โดย IHEI พบว่ามีความแตกต่างกันด้วย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยเห็นว่าโรงแรม
ส่วนใหญ่ที่มีระดับประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับสูงเป็น
กลุ่มโรงแรมที่มีรูปแบบบริหารจัดการแบบเครือข่าย 
เนื่องจากโรงแรมกลุ่มนี้มีประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ
หรือได้รับการรับรองกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปริมาณวอเตอร์ฟุตพริ้นท์เฉลี่ย(ลิตร/คน/วัน)ของโรงแรม
แตกต่างจากโรงแรมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วม
โครงการหรือได้รับการรับรองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.01) ซึ่งโรงแรมดังกล่าวไม่มีนโยบายการใช้น้ า 

ระดับประสิทธิภาพการ
ใช้น้ า 

N 
*อัตราการใช้น้ าเฉลี่ย 

(ลิตร/คน/วัน) 
Mean ± SE 

ดี 96 548±20 a 
พอใช้ 64 625±28 a 
ควรปรับปรุง 32 770±69 b 
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 64 2,090±132 c 
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ร ะ ดั บ ปร ะสิ ท ธิ ภ าพกา ร ใ ช้ น้ า จึ ง อ ยู่ ใ น ร ะดั บ ที่                    
ควรปรับปรุง-ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 อย่างไรก็ตามจากการวัดอัตราการไหลของน้ า 
(ลิตร/นาที) ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้น้ าทุกประเภทใน 3 พื้นที่ 
ได้แก่ ก๊อกน้ าฝักบัว และโถสุขภัณฑ์สืบคน้ปริมาณน้ าท่ีใช้
จากรุ่นและยี่ห้อของสุขภัณฑ์ ได้บ่งช้ีถึงส่วนที่มีศักยภาพ
ที่โรงแรมต่าง ๆ สามารถน าไปปรับปรุงได้ คือ 1) การ
ปรับปรุงอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ให้มีอัตราการไหลตาม
มาตรฐานข้อก าหนดฉลากเขียว  และ2) การจัดท า
แผนการบ ารุงรักษาและตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จ าแนกโอกาสในการอนุรักษ์น ้าและการก าหนดระดับการ
ใช้น้ าท่ีเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ  
1. การวัดอัตราการไหลของน้ าด้วยวิธีการอย่าง

ง่าย โดยการตวง/จับเวลา อาจจะไม่ได้ค่าการใช้น้ าอย่าง
แท้จริง เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อน การวิจัยครั้ง
ต่อไป  เพื่อให้ ได้ค่าการใช้น้ าอย่างแท้จริงอาจต้อง
ประมาณอัตราการไหลของน้ าจากแรงดันภายในท่อ กับ
ขนาด diameter ท่อนั้นๆ  

2. ควรวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่อื่นๆ
เนื่องจากมีปริมาณสัดส่วนใกล้เคียง กับปริมาณการใช้น้ า
หลักของโรงแรม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณการใช้น้า
ทั้งหมดที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการน้ าใน
โรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยสุ่มประชาชนในชุมชน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนส่วนมากไม่เคยเก็บหาฟืนในป่าชุมชน  มีส่วนน้อยเท่านั้นที่น าไม้จากชุมชนมาใช้  ส่วนระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในรอบปีทีผ่่านมาอยู่ในระดับปานกลาง  โดยชาวบ้านส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีการเสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง โดยให้ความรู้กับชาวบ้าน และให้มี
การติดตามประเมินผลกิจกรรมโครงการหลังจากให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

Abstract 
 

 
 The purpose of this research to study the level of the community’s participation to conserve 

biodiversity and factors affecting its members in participating in the conservation of biodiversity project.  
The study was conducted through interviews and observations. Then, the data were analyzed using 
frequency, percentage, and standard deviation. The findings are as follows:  The subjects are 
moderately knowledgeable in natural resource conservation. Most people in Ban Nai-Mong Community 
have never picked up wood from the community forest for charcoal.  Only a few of them collect the 
forest wood to use for cooking.  In the past year, their level of participation was measured and 
resulted in a moderate level.  Enthusiasm:  Overall, the participants’ enthusiasm to participate in 
natural resource management is at a moderate level.  Suggestions: The government should fully be 
involved in educating and giving useful information to the community.  The government agencies and 
related stakeholders should find their common understandings and agreements on the best use of 
natural resources.  In addition, there should be a follow-up process and an evaluation method to 
conserve and sustain biodiversity in the community.    
 

ค าส าคัญ ; การมีส่วนร่วมของชุมชน, ความหลากหลายทางชีวภาพ,ทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดการสิง่แวดล้อม, การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
keywords  : community’s participation, Biodiversity, Natural resources, Environmental management, 
Environmental conservation 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

919

 

บทน า 
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญต่อ

มนุษยชาติเป็นอย่างมาก   ผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศอันหลากหลาย 
เช่นน ามาเป็นปัจจัยสี่ ในการด ารงชีวิต  ทั้งอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันเกิด
ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกวิธีและขาดความรู้
ความเข้าใจ  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพได้ลดลง
อย่างรวดเร็ว  จึงควรมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ ไว้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   

ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนช้ืน            
ซึ่งพบว่าเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
แต่การศึกษาวิจัยในด้านความหลากหลายในอดีตยังมี
น้อย  ประกอบกับการใช้ทรัพยากรความหลากหลาย
อย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่เห็นคุณค่า  ท าให้ทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศเรามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี
คนเริ่มหันมาสนใจและเล็งเห็นความส าคัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น  และได้เริ่มมีการ
สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นด้วย 

จากกระแสของประชาคมโลกที่มีความเป็น
ห่วงต่อทรัพยากรชีวภาพในโลกที่ก าลังจะสูญเสียไป
อย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดการประชุมในปี พ.ศ. 2535  ใน
หัวข้อของความหลากหลายทางชีวภาพ ณ เมืองริโอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ผลของการประชุมก่อให้เกิด
อนุ สัญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทาง ชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity หรือ CBD) 
ขึ้น  (วันชัย,  2544)   และจากกระแสสากลนี้ เอง
ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและความสนใจเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่ให้
ความสนใจกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพไม่
น้อย  ดังจะเห็นได้จากมีการจัดตั้งองค์กรของรัฐเพื่อ
ท าการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่างจริงจัง
มากขึ้น  

การขยายพื้นที่ทางการเกษตรโดยการบุกรุก
แผ้วถางพื้นที่ป่าไม้นั้นได้ท าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศเพิ่มขึ้น  แต่ระบบการเกษตรท่ีใช้อาจไม่
เหมาะสม ประกอบกับมีการปลูกพืชซ้ ากันทุกปีจึงท าให้
ดินเสื่อมโทรมและผลผลิตการเกษตรต่อพื้นที่ต่ าลง การ
ท าล ายป่ า ไม้ ยั งท า ให้ เ กิ ดความ เสื่ อม โทรมของ
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 
เช่น ความแห้งแล้งอุทุกภัย และวาตภัย เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังส่งผลให้เกิดความขาดแคลนไม้ส าหรับ
การก่อสร้างไม้เช้ือเพลิงและไม้ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งท าให้ไม้
มีราคาแพงขึ้น สิ่งเหล่านี้นับว่าก าลังเป็นปัญหาส าคัญ
ของประเทศอย่างยิ่ง  

นิเวศพัฒนาเป็นแนวความคิดที่ ใ ช้ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับพื้นที่ โดยอาศัย
ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาเข้าช่วยเพื่อให้การพัฒนา
พื้นที่นั้นๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
กล่าวคือเป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีใด
พื้นที่หนึ่ งโดยพิจารณาถึงศักยภาพของทรัพยากร 
ธรรมชาติภายในพื้นที่ในลักษณะเดียวกันกับการวางแผน
ภาคหรือท้องที่ตามแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แต่ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
วิธีการดังกล่าวจะเป็นเครื่องช้ีให้เห็นถึงวิธีการที่จะ
น าเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ไม่ท าให้ทรัพยากรเหล่านั้นเสื่อมโทรมไปอย่างรวดเร็ว  

บ้านในหมงเป็นหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบล
พรหมโลก  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรี ไปทางทิศใต้
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทางทิศเหนือติดต่อกับ
หมู่ที่  3 ต าบลพรหมโลก ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ที่ 7 ต าบล
ท่าง้ิว อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ทิศตะวันออกติดต่อ
กับหมู่ที่ 4  ต าบลพรหมโลก  และทิศตะวันตกติดต่อกับ
หมู่ที่ 7  ต าบลพรหมโลก  มีเนื้อท่ี 3,77  ไร่  ลักษณะ
ภูมิประเทศแบบที่ราบเชิงเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต
พื้นที่อุทยานเขาหลวง สภาพพื้นที่เป็นสวนผลไม้และ
ยางพารา มีความร่มรื่น และเขียวขจีตลอดปี   ก่อนจะ
เป็นหมู่บ้านพื้นที่จะเป็นป่าที่มีต้นไม้เถาวัลย์ ปกคลุมไป
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ทั่วเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุมไม่มีคนอาศัย 
ต่อมาได้มีการแปรสภาพเป็นสวนผลไม้และสวน
ยางพารา  จากสภาพความเจริญในปัจจุบันที่ก าลังก้าว
รุกเข้าไปในพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้าน
การบุกรุกพื้นท่ีดินและมีการตัดไม้ท าลายป่าเพิ่มมากขึ้น  
ท าให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มขาดความสมดลุ เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หากปล่อยให้มีการ
ด าเนินการเช่นนี้ต่อไปโดยขาดการอนุรักษ์หรือจัดการ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างถูกต้องแล้ว อาจส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และท าให้ต้นไม้พื้นเมืองสูญ
พันธุ์ได้ในอนาคต ดังนั้นนักวิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความร่วมมือร่วมใจในการระบุ
ปัญหา ความต้องการ วางแผนและตัดสินใจด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนเพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดทั้ง
ของตนเองและชุมชน  รวมทั้งการประเมินผลกิจกรรม
โดยพึ่งความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
ให้น้อยท่ีสุด  เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน  

การบริหารการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชน
ต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตามช่วงเวลา และลักษณะการจัดการจากที่อิง
กับระบบวัฒนธรรมในยุคแรก ๆ ของการตั้งถิ่นฐานมาสู่
ระบบการจัดการที่อิงอยู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในยุคบุกเบิกป่า และจนมายุคระบบการจัดการที่ต้อง
ต่อสู้เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก (เสน่ห์
และยศ,  2536)  

 
ชุมชนบ้านในหมงเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่ราบเชิง

เขา ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง การด ารงชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่จะยึดอาชีพ
การเกษตร และเก็บหาของป่ามาอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน และบางส่วนน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
ดังนั้นสภาพความเป็นอยู่ ในปัจจุบันยังมีประชาชนใน

ชุมชนบางส่วนท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังมีการใช้ทรัพยากรของชุมชน
อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อท ากิน
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  รวมทั้งการเก็บหาผลผลิตจากป่ามา
ใช้ประโยชน์โดยขาดหลักการอนุรักษ์ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
รักษาทรัพยากรร่วมกับชุมชน โดยการให้ประชาชนใน
พื้นทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนของตนเอง  ตั้งแต่ความร่วมมือในด้านการ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนฟ้ืนฟู และการศึกษา
ประเมินผล เมื่อคนในชุมชนให้ความร่วมมือ หน่วยงาน
ของรัฐที่ เกี่ยวข้องก็สามารถดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับในการที่จะจัดการกับทรัพยากรจ าเป็นต้อง
ศึกษาระบบนิเวศของทรัพยากรและท าการศึกษาถึง
รูปแบบการจัดการของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
ไม้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้การ
ใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางแผนจัดการหรือน าไปปรับใช้เป็นแนวทางให้
ยั่งยนืต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

2. เพื่อศึกษาวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของชุมชนบ้านในหมง 

วิธีการวิจัย 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ มี ก า ร ก า หนดแนวทา ง ในกา ร

ศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ (1) ศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน เช่น  ข้อมูลภูมิศาสตร์ แผนที่ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (2) การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์ การส ารวจ การสังเกต และการจัดเวที
ชาวบ้านเพ่ือให้ทราบข้อมูลการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชนบ้านในหมง  โดยได้
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ท าการศึกษาในเรื่องแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

พ้ืนที่ท าการศึกษา 
ชุมชนบ้านในหมง หมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก 

อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรรีธรรมราช 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอยู่ใน

ชุมชนบ้านในหมง หมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 50 คน 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ  ไดแก่  ข้อมูลในเรื่อง

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชน ข้อมูล
บริบทชุมชน  รวบรวมจากการแสดงความคิดเห็นในการ
จัดเวทีชาวบ้านและการสัมภาษณ์ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  ข้อมูลบริบทชุมชน
ในด้ านข้อมูลภูมิ ศาสตร์  สภาพเศรษฐกิจ  สั งคม
วัฒนธรรมและข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนได้จากการรวบรวม
และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1. แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาประวัติความ

เป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ขนบธรรม 
เนียมประเพณี การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. แบบสังเกต เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนการ
สังเกต (Observation) โดยการสังเกตทางตรง คือการ
สังเกตการณ์สภาพท่ัวไปรวมถึงพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งม ี2 ลักษณะคือ 

-  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นการสังเกตที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) เป็นการสังเกตที่ไม่เข้าไป
ร่วมกับกิจกรรม หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การ
บันทึกภาพ การส ารวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
เป็นต้น 

3. การบันทึกภาพถ่าย ใช้ประกอบการ
สัมภาษณ์และการสังเกต 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่

เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน เช่น  ข้อมูล
ภูมิศาสตร์ แผนท่ี เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม คือ 
2.1 ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพใน
บริเวณบ้านในหมง และแนวทางในการแก้ไข 

2.2 สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับ
กลุ่มชาวบ้าน และท าการสังเกตเพื่อหาข้อมูล
การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ในชุมชนบ้านในหมง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิ เคราะห์ข้อมูลจากการสั ง เกตและ

สัมภาษณ์ชาวบ้านและจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในส่วน
ของบริบทชุมชน  ปัญหาสาเหตุที่ท า ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ  
ตลอดจนแนวทางการแก้ไข  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
จัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพ   
วิเคราะห์โดยการตีความหมายในรูปแบบของการ
วิเคราะห์เนื้อหา  คือน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกแยกแยะ
องค์ประกอบรวมถึงเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในรูปแบบการพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปเป็น   ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนบ้านในหมง 
หมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

หมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก เป็นหมู่บ้านเดิมของ
อ าเภอเมือง และเมื่อประมาณ 35 ปี แยกมาเป็นกิ่ง
อ าเภอพรหมคีรี และเป็นหมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีรี จนมาถึงปัจจุบันนี้ มีครัวเรือนทั้งหมด
จ านวน 295 ครัวเรือน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 
1,058 คน แยกเป็นเพศชาย 530 คน และเพศหญิง 528 
คน   ปัจจุบันบ้านในหมงได้แบ่งการบริหารจัดการ
หมู่บ้านออกเป็น 6 โซน ดังนี ้โซนเขาล้อม  โซนห้วยแห้ง 
โซนต้นท้อน โซนห้วยน้ าแดง  โซนห้วยหมอ  และโซน
ปากช่อง  บ้านในหมงมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,072 ไร่  มีพื้นที่
ราบติดเชิงเขา เหมาะสาหรับการประกอบอาชีพท า
การเกษตรผสมผสาน เช่น การท าสวนผลไม้ ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน และพืชผักชนิดต่างๆ ที่ตั้งของหมู่บ้าน ทิศ
เหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 ต าบลพรหมโลก   ทิศใต้ ติดต่อ
กับ หมู่ที ่7 ต าบลท่าง้ิว อ าเภอเมือนครศรีธรรมราช ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ต าบลพรหมโลก และทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 ต าบลพรหมโลก  ประชาชน
ชาวบ้านในหมงส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาใต้  นับ
ถือศาสนาพุทธเกือบทั้งหมด ระดับการศึกษาการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 
58.91 ของจ านวนประชากรทั้งหมด แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา ได้นิยมส่งบุตรหลาน
ศึกษาต่อเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อาชีพหลักของ
ประชาชนบ้านในหมง คืออาชีพเกษตรกรรม เช่น ท า
สวนผลไม้ สวนยางพารา  ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพ
รองลงมา คือ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  จากการส ารวจ
ข้อมูลพบว่าบ้านในหมง หมู่ที่ 6 ต าบลพรหมโลก มี
รายได้รวมทั้งสิ้น มีรายได้เฉลี่ยคนละ 48,000 บาท/คน/ปี  

ลักษณะภูมิประเทศของบ้านในหมงด้าน
ตะวันตกเป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชัน
กว่าร้อยละ 35 เข้าลักษณะพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน  ส่วน

ใหญ่เป็นป่าไม้ชนิดต่าง ๆ  เช่น  ป่าเบญจพรรณ  และ
ป่าดิบชื้น  เป็นต้น  พื้นที่ด้านทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นลอน
คล้ายลุกคลื่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ า  ส่วนพื้นที่
ด้านตะวันออกค่อนข้างลาดและเอียงลงไป  ลักษณะดิน
ในบ้านในหมงมีลักษณะเป็นสองกลุ่มคือ ดินช้ันบนเป็น
ดินร่วน  ดินร่วนปนดินเหนียว  หรือดินร่วนปนทราย  
ส่วนดินช้ันล่างเป็นดินเหนียว  สีดินเป็นสีน้ าตาล               
สีเหลืองหรือสีแดง    

ลักษณะภูมิอากาศ หมู่ที่ 6 บ้านในหมง มี
ลักษณะแบบภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ทาให้มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ด้วยอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึงเดือนมกราคม อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป
มีฝนตกเกือบตลอดทั้งป ีแต่บางปีจะมีฝนตกท้ังช่วงตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
27.3 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปีวัดได้ 
3,628.7 มิลลิเมตร จานวนวันท่ีมีฝนตก 178 วัน  

ตอนที่ 2 ผลศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ชุมชนบ้านในหมง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 7 
ตอน ได้ผลดังนี้ 

ตอนที่  2.1 ข้อมูลทั่วไปจ านวนผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 50 คน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 80.00  มีอายุระหว่าง 12-
70 ปี กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 51-60 มีจ านวนมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 36.00  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-50 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  คิดเป็นร้อยละ  96.00  ส่วนมากมีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50.00  ส่วนมากเป็น
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 24.00   
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ชุมชนเฉลี่ย 39.20 ปี  ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวน  คิดเป็นร้อยละ 68.00 ได้
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รายได้จากอาชีพหลักเฉลี่ย  5,000-20,000 บาทต่อ
เดือน  และอาชีพรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
16.00 ได้รายได้จากอาชีพรองเฉลี่ย  8,000 –15,000 
บาทต่อเดือน  ส่วนมากประชาชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรู้และกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 96.00 โดยผ่านทางประกาศและ
เพื่อนบ้านมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00   

ตอนที่ 2.2  ด้านการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในหมง  พบว่าประชาชน
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนมากไม่เคยเก็บหาฟืนในป่า
ชุมชน  ไม่เคยเก็บหาไม้มาเผาถ่าน  ไม่เคยตัดไม้เพื่อ
สร้างบ้าน  คิดเป็นร้อยละ 54.00, 50.00 และ 70.00 ยัง
มีบ้างท่ีน าไม้จากชุมชนมาท าฟืน เผาถ่าน และสร้างบ้าน
เฉลี่ยเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.00  การเก็บพืช
สมุนไพร เก็บหาน้ าผึ้ง ตัดไม้ไผ่ เก็บหาของป่า เช่น 
หน่อไม้ เห็ด  การล่าสัตว์ เช่น แมลง นก งู แย้  คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปเก็บพืชสมุนไพร น้ าผึ้ง ตัดไม้
ไผ่ หาของป่าคิดเป็นร้อยละ 60.00, 70.00, 58.00 และ 
40.00 การหาของป่ายังพอมีบ้างประมาณเดือนละครั้ง
เพื่อน ามากินและจ าหน่าย  การปล่อยสัตว์เลี้ยงในแหล่ง
น้ า คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยท าเลยคิดเป็นร้อยละ 
42.00 รองลงมามีคนบางส่วนท าการการปล่อยสัตว์เลี้ยง
ในแหล่งน้ า คิดเป็นร้อยละ 40.00  ส่วนการไปพักผ่อน
หย่อนใจในชุมชนในรอบปีที่ผ่านมาในชุมชนส่วนใหญ่ไม่
เคยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเลยร้อยละ 26.00 ส่วนที่
เคยเข้าไปพักผ่อนคิดเป็นร้อยละ 74.00 ส่วนใหญ่เข้าไป
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจเดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ 40.00  

ตอนที่ 2.3 ด้านความรู้ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  50 คน 
พบว่า ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ
ความรู้เกี่ยวกับการตัดไม้ท าลายป่าเป็นการท าลายต้นน้ า
ล าธารมีค่ามากที่สุดอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือการตัดไม้บริเวณชุมชนเพื่อเผาถ่านเป็นสิ่งที่
ทุกคนท าได้  เพราะเป็นการประหยัดค่าใ ช้จ่ายใน
ครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง   

ตอนที่ 2.4  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในรอบปีท่ีผ่านมาของกลุ่ม
ตัวอย่าง  50 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านท่ีกลุ่มตัวอย่างมีส่วน
ร่วมมากท่ีสุดของคือเคยร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนซึ่งอยู่
ในระดับมาก  รองลงมาคือ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก
ป่า การขุดลอกแหล่งน้ า ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  และ
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมหรือร่วมวางแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

ตอนท่ี 2.5  ความต้องการของชาวบ้านในการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม 
พบว่า ความต้องการของชาวบ้านในการมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับปานกลาง  
รองลงมาคือความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผน  
ความต้องการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ และความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18, 2.90 และ 2.78 ตามล าดับ  

ตอนที่ 2.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ชุมชนโดยภาพรวม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชนด้านความขัดแย้งของ
ชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 

ตอนท่ี 2.7  ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 
  จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ประชากร
บ้านในหมง ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
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นครศรีธรรมราช  เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในชุมชน  พบว่า จากการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ในชุมชนตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  ท าให้ป่าไม้มีจ านวนลดลง
ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
น้ าในแหล่งน้ าแห้ง ตื้นเขินไม่เพียงพอส าหรับการใช้
อุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง และประสบปัญหาน้ าท่วมใน
หน้าฝน  ถ้าชุมชนยังมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ไม่จ ากัดและไม่รีบหาทางฟื้นฟูสภาพป่าที่ลดลงใน
ปัจจุบันให้คงอยู่และสมบูรณ์มากขึ้น  ในอนาคตอันใกล้
ทรัพยากรป่าไม้ก็จะหมดไปในท่ีสุด  และส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการท าลายระบบ
นิเวศในชุมชน ท าให้สภาพธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ มีน้ าตลอดปีก็
จะตื้นเขินหรือแห้งแล้ง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและ
อุปโภคในช่วงฤดูแล้ง  และก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
เพราะไม่มีต้นไม้ช่วยซับน้ าในช่วงฤดูฝนอีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอแนะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างจริงจัง โดยมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน  เพื่อที่ประชาชนจะได้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  เสนอให้มีการ
จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้ชัดเจนโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมจะได้เป็นการปลูกจิตส านึกให้ชาวบ้านช่วยกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติด้วย  นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมท าความเข้าใจและข้อตกลง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างถูกต้องร่วมกัน  
และให้มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือ
โครงการหลังจากให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วเพื่อระ
โยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนของประชาชนบ้านในหมงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รวมทั้งได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และ
ข้ อ เ ส น อแ นะ  ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ขอ งค น ใน ชุม ชน             
ซึ่งผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 

    1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ  
ควรน าผลการศึกษาครั้งน้ีไปปรับปรุงกระบวนการมีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เช่น 
กลุ่มวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
     2. ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไป
ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขยายความร่วมมือ
ไปยังชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
    3. ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
แนวทางหรือกรณีศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ในพื้นที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ 

ข้อเสนอแนะ 
     1. ควรศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ เช่น การศึกษา ต าแหน่งทางสังคม การรับรู้
ข่าวสาร ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ 
เพื่อได้น าผลการศึกษามาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     2. การศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาเพียงระดับการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเท่านั้น  ควรศึกษา
เปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะน าผลการศึกษา
มาปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนมากท่ีสุด  
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การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของ
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง 

Changes in Natural Resources, Access, and Participation in the Coastal Resources 
Management of Artisanal Fishing Households in Trang Province 

 

ปองพชร  ธาราสุข (Pongpachara  Tarasook)* สมยศ ทุ่งหว้า (Somyot  Thungwa)**  
อภิญญา รัตนไชย (Apinya Rattanachai)*** 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง เมื่อเปรียบเทียบกับ 10 ปีที่ผ่านมา ที่ได้จากการ
รับรู้ของกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนประมงพื้นบ้านในจังหวัดตรัง จ านวน 240 ครัวเรือน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Paired Sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาพรวมป่าชายเลนในปัจจุบันมีความอุดสมบูรณ์มากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ ความหลากหลาย
ของชนิดสัตว์น้ ากลับลดลง อีกทั้งสภาพอากาศร้อน และความแปรปรวนของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อ
จ านวนวันในการจับสัตว์น้ าได้ต่อเดือนลดลง 2) ในปัจจุบันครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรในป่าชายเลน และทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง เนื่องจากนโยบายของรัฐมีการก าหนดพื้นที่อนุรักษ์ และการห้ามใช้
เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิด 3) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง ในแง่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าชาย
เลน การคิด ตัดสินใจ การก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าและหรือป่าชายเลนเพิ่มขึ้น  

 

ABSTRACT 
This research aimed to study changes in the natural resources, its access and participation in the 

management of fishery resources by coastal artisanal fishing households in Trang Province and to 
compare the fishery conditions with those during the past 10 years. The sample for study consisted of 
240 fishing households and the instrument used in the study was a structured-interview schedule. The 
data were analyzed using the Paired Sample t-test. The results show that 1) overall, the current 
condition of the mangroves is healthier and more abundant than those 10 years ago, but the amount 
of fish caught and a variety of species have declined, all due to the increase of hot weather and the 
climate changes. The situation leads to a decrease in the number of fishing days per month; 2) current 
fishing households in this coastal province have less access to resources in the mangroves and the marine 
resources owing to the government’s policy in defining the conservation areas and banning the use of 
certain types of fishing equipment; 3) participation in fishery management includes involvement in 
planting mangroves, sharing opinions and making decision on defining additional conservation areas for 
marine species and planting of mangroves. 
 

ค าส าคัญ : การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม ครัวเรือนประมงพื้นบา้น 
Key Words : Changes in Natural Resources, Access and Participation, Artisanal Fishing Households 
*นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
***ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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บทน า 
ทรั พยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้ อมมี

ความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังก าหนดความ
เป็นอยู่ รวมถึงการอยู่รอดของสังคมมนุษย์ด้วย (สุธัญญา, 
2542; ธันวา, 2550) แต่การกระท าของมนุษย์กลับ             
มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพราะ
จากปัญหาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-8 (พ.ศ. 2505-2544) ได้เน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท า ให้ มีการเร่ งใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จนเกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง ท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว ประเทศไทยจึงเร่งท า
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 
(พ.ศ. 2545-2558) เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองและเผชิญกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) สอดรับกับ
แนวคิดของนิเวศเศรษฐศาสตร์ (Ecological Economics) 
ที่พิจารณาครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
เศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ เพราะระบบเศรษฐกิจเป็น
ส่วนย่อยของระบบนิเวศน์ ซึ่งมีขอบเขตจ ากัดและไม่
สามารถขยายได้ ดังนั้น การหมดลงของทรัพยากรที่ฟื้นฟู
ไม่ได้ การใช้ประโยชน์ท่ีมากเกินไปของทรัพยากรที่ฟื้นฟูได้ 
และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นข้อจ ากัดทางธรรมชาติ
ต่อความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (สุธัญญา, 2542) 

ประเทศไทยมีครัวเรือนประมง จ านวน 57,801 
ครัวเรือน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) จ านวนครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านชายฝั่ง ร้อยละ 70 ของชาวประมงทั้งหมด 
(วสี, 2555) ปริมาณสัตว์น้ าที่ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งจับ
ได้เพียงร้อยละ 30 แต่ผลผลิตสัตว์น้ าใช้เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่เป็นหน่วยผลิตที่มีความส าคัญ
ต่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน และคนในประเทศ 
เพราะท าให้คนไทยมีอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

มาบริโภค ในขณะเดียวกันประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงที่เกิดจาก
การใช้เครื่องมือท าลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก การ
ปล่อยน้ าเสียจากโรงงาน ชุมชน นากุ้งลงทะเล การท าลาย
ป่าชายเลนและแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าตามธรรมชาติ ท าให้
ชาวประมงพื้นบ้านมรีายไดจ้ากการประกอบอาชีพลดลง ต้อง
กู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้าสัตว์น้ าในหมู่บ้าน ชาวประมงขาด
แคลนอาหารเพื่อการบริโภค เกิดการอพยพแรงงานเข้าไป
ท างานในเมือง และต่างประเทศ (องค์การความร่วมมือเพื่อ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2554) ดังนั้น หาก
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งต้องการความมั่นคงทาง
อาหาร อาชีพ และรายได้ ย่อมเกี่ยวโยงกับการเข้าถึง
ทรัพยากรประมงที่ไม่เสี่ยงกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ หรือ
เหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ฤดูกาล เป็นต้น ดังค า
กล่าวของ สุภา (2555) ว่า ความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนประมงพ้ืนบ้านข้ึนกับความอุดมสมบูรณ์ของทะเล 

จังหวัดตรังอยู่ ในเขตประมง 5 มี จ านวนเรือ 
ประมงท่ีอยู่ในครอบครองมากเป็นอันดับ 1 ของเขตนี ้
จ านวนเรือประมงทั้งสิ้น 1,343 ล า (กรมประมง, 2554) มี
ครัวเรือนประมงประมาณ 5,129 ครัวเรือน (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555) มีจ านวนเรือประมงที่ไม่มี 
เครื่องยนต์มากท่ีสุดถึง 563 ล า (กรมประมง, 2552) มาก
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ อีกทั้งทรัพยากรประมงถือได้ว่ามี
ความส าคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง เพราะการประมง
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง  แม้จังหวัดตรัง
พยายามฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งให้กลับสู่ความ-อุดมสมบูรณ์ 
(ส านักงานจังหวัดตรัง, 2555) ท าให้ พ.ศ. 2552 จังหวัดตรังมี
พื้นที่ป่าชายเลน 294,481.61 ไร่ (จิรพันธ์, 2555) มากเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัด
ตรังถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
การด ารงชีพของครัวเรือนประมง เช่น ราคาอาหารทะเล
ตกต่ า มีปัญหาการบุกรุกป่าท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
ต้นทุนสูง และทรัพยากรทางทะเลมีน้อย เป็นต้น ปัญหา
ดังกล่าวล้วนมีความรุนแรงอยู่ในระดับมาก และมีผลกระทบ
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ต่อรายได้ของชาวประมงพื้นบ้านที่ลดน้อยลง (ส านักงาน
จังหวัดตรัง, 2555) 

สภาพปัญหาและความส าคัญของประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่ งดั งกล่ าวข้ างต้น ท าให้ผู้ วิ จั ยสนใจศึกษาว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ  การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือนประมงพื้นบ้านใน
จังหวัดตรัง  มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบ กับ 
10 ปีที่ผ่านมา ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืน เพื่อให้
ครัวเรือนประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ
รายได้ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับการท าประมงพื้นบ้านชายฝั่งของชุมชนใน
จังหวัดตรัง เมื่อ 10 ปีท่ีผ่านมา กับปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งในจังหวัดตรัง  เมื่อ 10 ปีท่ีผ่านมา กับปัจจุบัน 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์ครัวเรือนประมง
ชายฝั่งในจังหวัดตรังโดยตรง  มีรายละเอียดวิธีการวิจัย
ต่อไปนี ้

1. ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่าง  ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งใน
จังหวัดตรัง ท่ีอาศัยอยู่ใน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอปะเหลียน 
อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง และอ าเภอหาดส าราญ จ านวน 
1,923 ครัวเรือน (ส านักงานประมงจังหวัดตรัง, 2555) 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 อ าเภอข้างต้น โดยการเลือกตัวอย่าง
ที่ใช้ความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) (กัลยา, 
2549) ดังน้ี  

  ขั้นที่ 1  เลือกอ าเภอทั้งหมดในจังหวัดตรังที่มีการ
ท าประมงพื้นบ้านชายฝั่ง  จ านวน 4 อ าเภอ คือ อ าเภอปะ
เหลียน  อ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง และอ าเภอหาดส าราญ 
(ส านักงานประมงจังหวัดตรัง, 2555) 
  ขั้นที่ 2  แต่ละอ าเภอ เลือกต าบลที่มีจ านวน
ครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งมากที่สุด 2 อันดับแรก 
  ขั้นที่ 3 ในแต่ละต าบลเลือกหมู่บ้านที่มีจ านวน
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งมากที่สุด 1 หมู่บ้าน ได้
ประชากรที่ผ่านการคัดเลือก 569 ครัวเรือน หลังจากนั้นจึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรยามาเน่ ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 240 ครัวเรือน และเลือกกลุ่ม
ตั วอย่ างที่ ไม่ ใ ช้ ความน่ าจะเป็ น  (Non-probability 
sampling) ในแต่ละหมู่บ้านด้วยวิธีโควต้า (Quota 
sampling) หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน ซึ่งจะท าให้ได้
จ านวนครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่
ของจังหวัดตรัง ส่วนจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านใช้วิธี
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
(กัลยา, 2549) 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ 
การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมงของครัวเรือนประมงพื้นบ้านในจังหวัดตรัง โดยให้
ตอบค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา  และ
ปัจจุบัน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ลักษณะ คือ                   
1) เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื้อหากบัวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.33-1.00 โดยเลือกข้อค าถามที่มี 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ตั้งแต่ 
0.67-1.00 ไปใช้ และปรับปรุงการใช้ภาษาในข้อค าถามที่มี 
ค่า 0.33 จ านวน 1 ข้อ ตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 2) น า
แบบ-สัมภาษณ์ที่แก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิแล้วไปสัมภาษณ์
เบื้องต้น (Pilot Survey) กับครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
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ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่มีต่อข้อค าถาม 
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อค าถาม และความเหมาะสม
ของเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าข้อสังเกตที่
ได้มาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของครัวเรือนประมงชายฝั่งมากข้ึน จากการน าแบบ
สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์เข้าใจข้อค าถาม แต่ความเห็นต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากร-ธรรมชาติ การเข้าถึง และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา 
จ าเป็นต้องยกเหตุการณ์ที่ท าให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เห็น
ภาพได้มากขึ้น เช่น 10 ปีท่ีผ่านมา คือ ช่วงที่มีการตัดไม้ป่า
ชายเลนเพื่อท าสัมปทานหลุมถ่าน ช่วงที่มีการส่งเสริมการ
ท านากุ้งเพื่อการส่งออก ช่วงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ประมงที่ทันสมัย (อวนรุน อวนลาก) เป็นต้น ให้สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ที่ไปสัมภาษณ์ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ประมาณ 30 นาที แล้วน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล การเปลี่ยน-แปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง และการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือนประมงพื้นบ้านใน
จังหวัดตรัง ด้วยตนเอง 

3. การวิ เคราะห์ข้อมูล  การเปรียบเทียบการ
เปลี่ยน-แปลงทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง และการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านในจังหวัดตรัง จ าแนกตามช่วงเวลา ซึ่ง
แบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ เมื่อ 10 ปีที่ผ่าน กับ
ปัจจุบัน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์
กัน (Paired Sample t-test)   
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง เพราะส่งผลต่อความอยู่
ดีกินดีของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ง สอดคล้องกับ เศ
กสิน, ลิวา, อัจฉรา และธเนศ (2552) พบว่า ปัจจัยหลักท่ี
ส่งผลในทางลบต่อค่าดัชนีความสุขในระดับชุมชน คือ 
ปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดคลื่น

ลมส่งผลต่อการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสัตว์น้ า ในทาง
กลับกันการเกิดพายุหรือคลื่นลมแรง ย่อมมีอิทธิพลต่อการ
ท ามาหากินในท้องทะเล (มูลนิธิรักษ์ไทย, 2549) 
 สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร เกิดจากข้อจ ากัดที่ท าให้
ไม่สามารถน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้ สอดรับกับ
การศึกษาของ สุธานี (2552) พบว่า มีข้อห้ามไม่ให้ชาวลัวะ
เข้าไปล่าสัตว์ เก็บผักในป่าช้า ป่าอนุรักษ์ หรือป่าชุมชน 
ขณะที่ เมธี (2541) ได้กล่าวถึง ปัญหาการประมงพื้นบ้านใน
กรณีความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ 
โดยประมงพาณิชย์มีผลท าให้ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ า
ได้ลดลง และเครื่องมือประมงพื้นบ้านบางส่วนถูกท าลาย
เนื่องจากการใช้อวนลาก และอวนรุนของประมงพาณิชย์ 
 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลน มีผลต่อการดูแล
ป่าชายเลนของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศ์ปกรณ์ 
(2556) พบว่า การจัดการด้านการดูแลรักษาป่าชายเลน 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในด้านการคิด 
และเสนอปัญหา ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ 
ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001     
 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สิทธิใน
การเข้าถึงทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มที่
มีผลต่อการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านชายฝั่ง จึงน ามา
สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังรูปที่ 1 
 

10 ปีที่ผ่านมา t-test ปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลง 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเขา้ถึง 
- การมีส่วนร่วมใน 
การจดัการ
ทรัพยากรประมง 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเขา้ถึง 
- การมีส่วนร่วมใน 
การจดัการ
ทรัพยากรประมง 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
(ตารางที่ 1) พบว่า ทรัพยากรป่าชายเลน ภาพรวมป่าชายเลน
ในปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก จังหวัด
ตรังได้รับผลกระทบของการสัมปทานป่าชายเลนเพื่อท า
ถ่าน ยาวนานกว่า 40 ปี โดยมีพื้นที่สัมปทานครั้งละกว่า 
5,000 ไร่ (ขนิษฐา, 2547) เป็นระยะเวลาครั้งละ 15 ปี ท า
ให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดตรังลดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมา
เมื่อมีการยกเลิกสัมปทานป่าชายเลนในปี 2539 ประกอบกับ
มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ-    
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ปี ใน
ปีพ.ศ. 2547 (ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล, 2553)  ชาวบ้าน 
จึงเริ่มหันมาปลูกป่ามากขึ้น เพราะการปลูกป่าในโครงการฯ
นั้นท าให้ชาวบ้านมีรายได้จากการประกอบอาชีพประมง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น  
  จ านวนสัตว์น้ าที่จับได้ในล าคลองและหรือทะเล 
และความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ า ทั้งในภาพรวมและ
รายอ าเภอกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเห็นตรงกันว่าปัจจุบันมี
จ านวนสัตว์น้ า และความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ าต่ า
กว่าเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรประมงได้รับผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องจากโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นการน า
เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการจับสัตว์น้ า เช่น อวนรุน 
อวนลาก  การรุกล้ าป่าชายเลนเพื่อท านากุ้ง ส่งผลให้
จ านวนสัตว์น้ าลดลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วงศ์ปกรณ์ (2556) กล่าวว่า ต าบลลิพัง อ าเภอ           
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ชาวบ้านในชุมชนบางส่วนได้
ดัดแปลงเครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นอวนรุนขนาดเล็ก 
เพราะสามารถจับสัตว์น้ าได้จ านวนมาก ท าให้มีรายได้สูงถึง 
1,000-10,000 บาทต่อครั้ง แต่การใช้เครื่องมือท าลายล้าง 
เมื่อท าได้ 4-5 ปี รายได้ก็เริ่มลดลง เหลือประมาณ 300-
500 บาทต่อครั้ง สัตว์น้ าบางชนิดสูญหายไปในบางพื้นที่ 
เช่น ปลาโล๊ะบัน (ภาษาท้องถิ่น) หรือปลากระบอกท่อนใต้ 
(Liza vaigiensis)  มีขนาดใหญ่ ครีบ เกล็ด และหางมีสีขาว 
น้ าหนักตั้งแต่ 3 ขีด-5 กิโลกรัม ในอ าเภอ                  ปะ

เหลียน  หอยหวานในอ าเภอสิเกา  เป็นต้น ทรัพยากร
ดังกล่าวต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวยาวนานกว่า 10 ปี 
สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงที่มาก
เกินขี ดความสามารถในการฟื้ นฟู   ไม่ ว่ าจะเป็น               
ป่าชายเลน หรือ ทรัพยากรสัตว์น้ า มีผลต่อความมั่นคงทาง
อาชีพ และรายได้ของครัวเรือนประมงเป็นอย่างมาก 
 จ านวนวันที่สามารถจับสัตว์น้ าได้ต่อเดือน  ทั้งใน
ภาพรวม และรายอ าเภอ ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยลดลง แต่พื้นท่ี
อ าเภอกันตังจ านวนวันที่จับสัตว์น้ าลดลงจาก 10 ปีที่ผ่านมา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้เนื่องจาก 
สภาพภูมิศาสตร์ของอ าเภอกันตังเป็นพื้นที่ชายฝั่ งที่
เชื่อมต่อกับทะเลใหญ่ ไม่มีเกาะบังคลื่นลมและมีจ านวน
คลองย่อยหรือคลองสาขาที่เช่ือมต่อกับทะเลน้อยกว่า
อ าเภออื่นๆ ท าให้เมื่อเกิดความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม 
เช่น คลื่น ลม แรง มรสุมพายุ เป็นต้น ในอ าเภออื่นสามารถ
เข้าไปจับสัตว์น้ าตามคลองย่อยหรือคลองสาขาได้ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ า แต่อ าเภอ
กันตังต้องรอให้คลื่นลมสงบ จึงกระทบกับจ านวนวันที่
สามารถจับสัตว์น้ าได้  
 สภาพอากาศร้อน สภาพอากาศแปรปรวน มีพายุ 
คลื่น  ลมแรง ฤดูกาลที่ เปลี่ยนแปลงไม่คงที่  พบว่า 
ปัจจุบันทั้งในภาพรวม และรายอ าเภอ  มีผลกระทบต่อ
ปริมาณสัตว์น้ า และการประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้นกว่า 
10 ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ยกเว้นอ า เภอปะเหลียนสภาพอากาศที่ ร้อนขึ้นมี
ผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
อ าเภอปะเหลียนเป็นพื้นทีเ่ชื่อมต่อระหว่างคลองกับทะเล
ตอนใน อีกทั้งมีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่าอ าเภออื่นๆ ท า
ให้ความร้อนที่เกิดจากสภาพอากาศกระทบต่อปริมาณ
สัตว์น้ าท่ีจับได้น้อยกว่าทั้ง 3 อ าเภอ สอดคล้องกับข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ ของ หอการค้าจังหวัดตรัง (2553) ระบุว่า 
พื้นที่ป่าชายเลนในอ าเภอปะเหลียน มีจ านวน  129,700 
ไร่ ส่วนอ าเภอกันตัง สิเกา และหาดส าราญ มีพื้นที่ป่า
ชายเลน 82,980  56,275  และ 19,550 ไร่ ตามล าดับ 
ขณะที่อ าเภอกันตัง มีค่าเฉลี่ยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นมีผล
ต่อปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ อากาศแปรปรวน คลื่น ลม พายุ  
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และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันสูงกว่าอ าเภออื่น 
ทั้งนี้เนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นท าให้มีปริมาณสัตว์น้ า
น้อยลง เพราะสัตว์น้ าหลบไปอาศัยในพื้นที่แนวป่าชาย
เลน แนวปะการัง ใต้หินโสโครก หรือไปอาศัยในที่ที่มี
ระดับน้ าลึกมากขึ้น ท าให้การจับมีความเสี่ยงต่อปริมาณ
สัตว์น้ าที่จับได้ และความเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์
ประมงไปเกี่ยวติดโขดหินมากขึ้น ส่วนการเกิดคลื่นลมมี
ผลกระทบต่อการท าประมงพื้นบ้านชายฝั่ง เพราะหาก
คลื่นสูง  ลมแรงติดต่อกันหลายวัน ชาวประมงไม่สามารถ

ออกไปประกอบอาชีพได้ แต่หากคลื่นลมไม่แรงมากนัก 
ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนปูม้า  ไซปู
ม้า สามารถจับสัตว์น้ าได้ดีกว่าช่วงที่คลื่นลมสงบ สอดรับ
กับ มูลนิธิรักษ์ไทย (2549) ที่กล่าวว่าการเกิดคลื่นลม
ส่งผลต่อการท าอาชีพประมงพื้นบ้าน อีกทั้งลมยังมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณและชนิดของสัตว์น้ า ในทาง
กลับกันการเกิดพายุหรือคลื่นลมแรง ย่อมมีอิทธิพลต่อการ
ท ามาหากินในท้องทะเล  

 

ตารางที่ 1  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร ระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา กับปัจจุบัน จ าแนก
ตามอ าเภอ และในภาพรวม 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 

ภาพรวม 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

1.  ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 3 . 2
0 

3 . 7
8 

3 . 7
2 

3 . 8
2 

3 . 8
2 

3 . 8
0 

3 . 5
7 

4 . 1
3 

3 . 5
8 

3 . 8
8 

 -2.21* -0.34 ns 0.06 ns -2.05* -2.21* 

2.  จ านวนสัตว์น้ าท่ีจับได้ในล าคลอง/ทะเล 4 . 0
0 

3 . 0
5 

4 . 3
3 

2 . 6
3 

4 . 6
3 

2 . 7
8 

4 . 2
0 

2 . 7
3 

4 . 2
9 

2 . 8
0 

 4.46*** 8.30*** 12.83*** 7.51*** 15.29*** 
3. ความหลากหลายของชนิดสตัว์น้ า 3 . 9

8 
2 . 9
8 

4 . 4
0 

2 . 5
7 

4 . 4
7 

2 . 9
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4 . 1
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2 . 6
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4 . 2
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2 . 7
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 5.22*** 10.68*** 10.13*** 9.25*** 16.95*** 
4. จ านวนวันท่ีสามารถจับสตัว์น้ าไดต้่อเดือน 3 . 3

8 
3 . 1
7 

3 . 9
8 

3 . 2
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 1.66ns 4.40*** 1.61 ns 0.10 ns 2.16* 
5. สภาพอากาศร้อน 2 . 2
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1 . 7
8 

4 . 0
8 

1 . 8
8 

3 . 8
0 

1 . 7
3 

3 . 4
3 

1 . 9
1 

3 . 5
1 

 -2.83** -11.38*** -12.256*** -8.78*** -15.95*** 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 

ภาพรวม 

10
 ป

ีที่ผ่
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ปัจ
จุบ

นั 
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6. สภาพอากาศแปรปรวน (คลื่น ลม พายุ ฤดูกาล) 2 . 1
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 -6.20*** -13.81*** -17.53*** -13.11*** -22.63*** 
7. การท าประมงพ้ืนบ้านไดร้ับผลจาก 2 . 0
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ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 4.72*** -11.47*** -15.77*** -14.70*** -20.53*** 
หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ns ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
           คือ ค่า t  
 

 2. การเปลี่ยนแปลงในการเข้าถึงทรัพยากรของ
ครัวเรือน (ตารางที่ 2) พบว่า การหาพืชผักจากธรรมชาติ
เพื่อมาท าอาหาร ในปัจจุบันทั้งภาพรวมและรายอ าเภอ 
ลดลงจาก 10 ปีท่ีผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 และ .05 ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก ในอดีตพืชผักที่หา
ได้ในป่าชายเลนมีความหลากหลายเพราะเป็นป่าธรรมชาติ  
แต่ปัจจุบันป่าชายเลนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นป่าโกงกาง            
ท าให้ความหลากหลายของอาหารในป่าชายเลนลดลง  
หทัยกาญจน์ และอัมพร (2550) กล่าวถึง สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพว่า มีอิทธิพลโดยตรงต่อการบริโภคอาหารของ
ชุมชน  
 ด้านความสามารถในการท าประมงได้ทุกที่ตลอดแนว
คลองและหรือทะเล  พบว่า  ลดลงกว่า 10 ปี ผ่านมา  ทั้งนี้
เนื่องจาก ปัจจุบันมีการปิดอ่าวในช่วงฤดูสัตว์น้ าวางไข่ 3 
เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน  กฎหมายก าหนดห้าม
ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในช่วงปิดอ่าว  การก าหนด
เขตอนุรักษ์หญ้าทะเล หรือเขตอุทยาน ท าให้ครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านชายฝั่งเข้าถึงพื้นที่จับสัตว์น้ าได้ลดลง และ
ส่งผลให้ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในปัจจุบันทั้ง
ภาพรวม และรายอ าเภอ จับสัตว์น้ าได้น้อยลง แต่ข้อสังเกต
ที่น่าสนใจ คือ แม้พื้นท่ีอนุรักษ์เหล่านี้กลายเป็นข้อจ ากัด
ด้านความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรประมงในปัจจุบัน 

แต่ในอนาคตพื้นท่ีอนุรักษ์จะกลายเป็นแหล่งเพาะฟักสัตว์
น้ าขนาดเล็ก และท าให้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากข้ึนได้ 
แต่จ าเป็นต้องใช้เวลาส าหรับการฟื้นตัวของสัตว์น้ า เพราะ
จากการสังเกตของชาวบ้าน พบว่า พื้นที่ที่เป็นเขตอนุรักษ์
หญ้าทะเล เป็นแหล่งที่มีปูม้าจ านวนมาก ขณะที่แนวป่า
ชายชายเลนที่อุดม -สมบูรณ์ครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
สามารถหาปดู าได้ทุกวัน  
 การรุกล้ าของเรือประมงพาณิชย์ เข้ามาในเขต
ประมงพ้ืนบ้าน มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ า และความ
เสียหายของเครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน  พบว่า เมื่อ 10 ปีที่
ผ่านมา เรือประมงพาณิชย์รุกล้ าเข้ามาในเขตประมง
พื้นบ้านสูงกว่าในปัจจุบัน ท าให้จ านวนสัตว์น้ าที่ครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านจับได้ลดลงเกินกึ่งหนึ่งของสัตว์น้ าที่
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านเคยจับได้ อีกทั้งการลักลอบเข้า
มาท าให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะครัวเรือนประมงชายฝั่งที่ใช้อวนปลา และไซ
หมึก เนื่องจากเป็นเครื่องมือประมงที่ต้องวางในพื้นที่น้ า
ลึกกว่าเครื่องมือประมงประเภทอื่น อีกทั้งการลักลอบเข้า
มาของเรือปั่นไปปลากระตัก แม้น้อยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา
มาก แต่กลับส่งผลต่อการลดลงของปริมาณสัตว์น้ า
มากกว่าในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งลดลง
จาก 10 ปีที่ผ่านมา เหลือความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่าร้อย



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

933

ละ 50 เมื่อเรือประมงพาณิชย์รุกล้ าเข้ามา สัตว์น้ าที่
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านจับได้เหลือเพียงร้อยละ 10-20 
เท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกับ เมธี (2541) 
กล่าวถึงปัญหาการประมงพื้นบ้าน ในกรณีความขัดแย้ง
ระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ โดยประมง
พาณิชย์มีผลท าให้ชาวประมง พื้นบ้านจับทรัพยากรสัตว์
น้ าได้ลดลง และเครื่องมือประมงพื้นบ้านบางส่วนถูก
ท าลายเน่ืองจากการใช้อวนลาก และอวนรุนของประมง
พาณิชย์ 
 การท าประมงผิดกฎหมาย  เช่น การวางยาเบื่อ การ
ระเบิด อวนรุน อวนลาก การท านากุ้งในพื้นท่ีป่าชายเลน 
การขุดเพรียงหรือสัตว์ประเภทหอยสองฝาอาศัยอยู่ในราก
ไม้โกงกาง เป็นต้น มีผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ า  การท า
ประมงผิดกฎหมายของชาวประมงพื้นบ้านในปัจจุบันทั้ง
ภาพรวมและรายอ าเภอ ต่ ากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตมี
นโยบายการส่งเสริมการใช้เครื่องประมงที่ทันสมัย (อวน
รุน อวนลาก)  เครื่องมือประมงผิดกฎหมายจึงมีจ านวนมาก  
ครัวเรือนประมงพื้นบ้านจึงเลียนแบบเครื่องมือทันสมัยของ
ประมงพาณิชย์ มาใช้ประกอบอาชีพในล าคลอง และตาม
แนวชายฝั่ง หลังจากใช้เครื่องมือประมงประเภทท าลายล้าง
ของชาวประมงพื้นบ้านมาประมาณ 4-5 ปี ชาวประมง
พื้นบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปริมาณสัตว์น้ าที่
ลดลง จนเมื่อมีกฎหมายออกมากวดขันการท าประมงผิด
กฎหมายจึงท าให้เครื่องมือประมงผดิกฎหมายลดลง แต่ก็ยัง
มีการลักลอบท าอวนรุนในตอนกลางคืนของอ าเภอหาด
ส าราญ และการท าประมงปิดอ่าวหรือปิดคลองของอ าเภอ
ปะเหลียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่   

 การขุดเพรียงทะเลบริเวณป่าโกงกางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเพรียงทะเลมีราคาสูง ประมาณกิโลกรัมละ 500-
1,000 บาท แต่วิธีการหาเพรียงทะเลนั้นมีผลกระทบต่อไม้
ในป่าชายเลน เนื่องจากเพรียงทะเลอาศัยอยู่ตามรากไม้
โกงกาง การหาเพรียงจ าเป็นต้องตัดรากโกงกางออก ส่งผล
ต่อการทรงตัวของไม้โกงกาง และหากตัดรากไม้ออกเป็น
จ านวนมากต้นโกงกางจะล้มเป็นแนวยาวได้ 
 

   
รูปที่ 3 เพรียงในรากไม้โกงกาง 

 การปล่อยน้ าเสียจากบ่อกุ้งหรือโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าอย่างรุนแรง เพราะปัจจุบันการ
ท านากุ้งให้ได้ผลจ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะค่อนข้างมาก 
การปล่อยน้ าจากนากกุ้งลงทะเลโดยตรง หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงคลอง ย่อมส่งผลต่อปริมาณ
สัตว์น้ าเป็นอย่างมาก เพราะสัตว์น้ าที่อยู่ในล าคลอง และ
ชายฝั่ง จะหนีลงไปในทะเลลึก บางครั้งระยะ 3 กิโลเมตร
ตามแนวชายฝั่ง ชาวประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งไม่สามารถจับ
สัตว์น้ าได้เลย  
 แม้จะมีการเข้มงวดในการใช้กฎหมายมากข้ึน แต่หาก
คนบางกลุ่มยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยขาดความ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมกระทบผลต่อการ
เข้าถึงทรัพยากรประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนของครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านชายฝั่งได้ 
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ตารางที่ 2  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการเข้าถึงทรัพยากรระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา กับปัจจุบัน จ าแนกตามอ าเภอ 
และในภาพรวม 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 
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1. การหาพืชผักจากธรรมชาตเิพื่อมาท าอาหาร 4 . 6
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4 . 4
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  2.80* 3.31* 3.16* 2.20* 5.65*** 
ตารางที่ 2  (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 
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2. ความสามารถในท าประมงได้ทุกท่ี 4 . 3
0 

3 . 9
3 

4 . 7
3 

4 . 3
2 

4 . 8
8 

4 . 6
0 

4 . 6
8 

4 . 4
7 

4 . 6
5 

4 . 3
3 

 ตลอดแนวคลอง และหรือทะเล 3.86*** 2.99* 2.73* 2.14* 5.79*** 
3. เรือประมงพาณิชยร์ุกล้ าเข้ามาในเขต 1 . 7
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 ประมงพื้นบ้าน 3.57* 5.09*** 9.22*** 4.61*** 10.94*** 
4. การรุกล้ าของเรือประมงพาณิชย์เข้ามาในเขต 1 . 5
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 ประมงพ้ืนบ้านมผีลกระทบต่อปรมิาณสัตว์น้ า 3.51* 5.67*** 6.37*** 4.38*** 9.75*** 
5. ความเสยีหายของเครื่องมือประมงพื้นบ้าน 1 . 4
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 เมื่อเรือประมงพาณิชย์รุกล้ าเข้ามา 3.79*** 6.46*** 7.65*** 4.48*** 10.89*** 
6. การท าประมงผิดกฎหมาย (การวางยา วางระเบิด 2 . 7
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 ท านากุ้งในพื้นที่ป่าชายเลน อวนรุน ขุดเพรียง) 4.02*** 8.10*** 9.48*** 9.37*** 14.79*** 
7.  การท าประมงผิดกฎหมายกระทบต่อปริมาณ 2 . 7
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 สัตว์น้ า 3.39* 5.17*** 8.37*** 5.37*** 10.90*** 
หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ns ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
           คือ ค่า t  
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3. การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง 
ของครัวเรือน (ตารางที่ 3) พบว่า ชุมชนประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งในจังหวัดตรัง มีค่าเฉลี่ยการท ากิจกรรมปลูก           
ป่าชายเลนของชุมชนในปัจจุบันสูงกว่าเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา  
ซึ่งกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เริ่มต้นจากโครงการปลูก        
ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสทรงครองราชย์ปีท่ี 50 ปี ในปีพ.ศ. 2547 ในช่วงนั้น
ชาวบ้านในชุมชนชายฝั่งยังไม่เห็นความส าคัญของป่าชาย
เลนมากนัก  แต่ ไ ปปลู ก ป่ าชาย เลน เพราะได้ รั บ
ค่าตอบแทนในการปลูก  และเมื่อทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง
อย่างรวดเร็วเนื่องจากการเร่งจับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย เช่น อวนรุน อวนลาก เป็นต้น ท าให้การฟื้นตัว
ของทรัพยากรสัตว์น้ า ไม่ทันกับความต้องการของ
ครัวเรือนประมง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในการ -
ประกอบอาชีพ  และเมื่อมีการประกาศให้เครื่องมือ
ท าลายล้างเป็นเครื่องมือท่ีผิดกฎหมาย ยิ่งท าให้ครัวเรือน
ประมงพื้นบ้านชายฝั่งจ านวนหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ
ไปท าการเกษตร  รับจ้าง  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น เมื่อ
เป็นอาชีพที่ไม่ถนัดจึงต้องหันกลับมาประกอบอาชีพ
ประมงเช่นดังเดิม แต่ปรากฏว่า  สัตว์น้ าแทบไม่มีให้จับ  
ดังบอกเล่าของนายฤๅไชย เจริญฤทธิ์ (2556) ที่ว่า “ตก
ปลาไม่ค่อยจะได้ วางอวนก็ได้น้อยมาก” แต่หากจับสัตว์
น้ าบริเวณใกล้พื้นที่ที่ปลูกป่าชายเลนของโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจ านวน
สัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น และสัตว์น้ ามีขนาดใหญ่ (วงศ์ปกรณ์, 
2556) จึงได้พูดคุยถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง เพราะส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ป่าชายเลน แล้วเริ่มเรียนรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง และตระหนักถึงความส าคัญ
ของ ป่าชายเลนด้วยตนเอง  โดยเฉพาะอ าเภอปะเหลียน 
และหาดส าราญ ส่วนอ าเภอสิเกา และกันตัง กิจกรรม
ปลูกป่าชายเลนเริ่มต้นจากมีกลุ่ม NGOs เช่น มูลนิธิ
หยาดฝนมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ป่าชายเลน  เป็นต้น 

การท ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนของทั้ง 4 อ าเภอ มี
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ของชุมชนต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ 
เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และทรัพยากรสัตว์น้ าในชุมชน 
แตกต่างกัน โดยอ าเภอปะเหลียน และอ าเภอหาดส าราญ 
ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยการส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ เพื่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์น้ า 
เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่ผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ขณะที่กันตัง  และสิเกา มีค่าเฉลี่ยการส่วน
ร่วมในการคิด ตัดสินใจ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์น้ า เพ่ิมขึ้นจาก 10 ปีที่ผ่าน
มา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนของกลุ่ม  NGOs ลดบทบาท ลงประมาณปี 2547 
ท าให้กิจกรรมอนุรักษ์ของอ าเภอสิเกาลดลงตามไปด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัย  วงศ์ปกรณ์ (2556) ว่า ความ
พยายามต่อสู้ปัญหาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนโดย
ชุมชนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานรัฐในการให้ความรู้อย่างจริงจัง ส่งผลท าให้
คนในชุมชนบ้านทางสายร่วมมือกันขับเคลื่อนในการฟื้นฟู
และอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างแข็งขัน เมื่อได้ท าด้วยตนเอง
และเห็นผล จึงเกิดความผูกพัน รักและหวงแหนป่าชาย
เลนของชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นทั้ง
แหล่งทรัพยากรที่ให้อาชีพ อาหาร ไม้ใช้สอย ตามความ
จ าเป็นของคนในชุมชนในระยะยาว 

การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของชุมชน 
พบว่า อ าเภอปะเหลียน มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการ
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในปัจจุบันสูงสุด ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .001 รองลงมา คือ หาดส าราญ  
กันตัง และสิเกา ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากอ าเภอ             
ปะเหลียนเป็นพื้นที่ท่ีมีการดูแลป่าชายเลนโดยชุมชนกว่า 
5,000 ไร่ และมีแนวโน้มที่หน่วยงานภาครัฐมอบหมายให้
ดูแลเพิ่มขึ้น ท าให้กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของชุมชน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนของชุมชนจึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

การก าหนดพื้นที่ป่าชายเลน และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
ของชุมชน พบว่า ปัจจุบันท้ัง 4 อ าเภอมีการก าหนดพื้นที่
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และป่าชายเลน เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่
ผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้
เนื่ องจาก การก าหนดพื้นที่ อนุ รั กษ์ แบ่ งออกเป็น             
2 ลักษณะ คือ พื้นที่อนุรักษ์ที่เกิดจากชาวบ้านในชุมชน 
และพื้นที่อนุรักษ์ที่เกิดจากนโยบายรัฐแต่อยู่ใกล้เขตการ
ดูแลของชุมชน 
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ตารางที ่3  การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา 
กับปัจจุบัน จ าแนกตามอ าเภอ และในภาพรวม 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 

ภาพรวม 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนของชุมชน 2 . 0
3 

3 . 4
3 

3 . 0
8 

3 . 5
8 

3 . 5
2 

3 . 7
8 

2 . 3
8 

3 . 8
3 

2 . 7
5 

3 . 6
6 

 -5.72*** -1.98 ns -0.93 ns -5.94*** -6.83*** 
2. การมีส่วนร่วมในการคดิ ตัดสินใจ เพื่ออนุรักษ์             1 . 5

7 
2 . 4
2 

2 . 1
8 

2 . 7
3 

2 . 6
8 

2 . 9
3 

1 . 8
2 

2 . 6
3 

2 . 0
6 

2 . 6
8 

 ป่าชายเลน และทรัพยากรสตัว์น้ าในชุมชน -3.84*** -2.91* -1.23 ns -3.88*** -5.94*** 
 
 
ตารางที ่3  (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลง 

ปะเหลียน กันตัง สิเกา หาด
ส าราญ 

ภาพรวม 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

10
 ป

ีที่ผ่
าน

มา
 

ปัจ
จุบ

นั 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปา่ชายเลนของชุมชน 1 . 9
0 

3 . 0
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2 . 5
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3 . 1
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3 . 2
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3 . 5
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2 . 1
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2 . 9
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2 . 4
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3 . 1
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 -4.54*** -2.64* -1.18 ns -3.30* -5.80*** 
4. การก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุ์สตัวน์้ าและหรือ 2 . 1
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2 . 0
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4 . 1
7 

2 . 5
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4 . 1
5 

 ป่าชายเลนของชุมชน -8.73*** -5.32*** -7.76*** -9.90*** -15.53*** 
หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ns ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
           คือ ค่า t  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง มองว่า 
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง ในปัจจุบันมีความอุดสมบูรณ์
มากกว่า 10 ปีท่ีผ่านมา แต่ความหลากหลายของชนิดสัตว์
น้ ากลับลดลง อีกทั้งสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น มีความแปร-
ปรวนมากขึ้น และแบบแผนของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปมี

ผลต่อการลดลงของปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ และจ านวน
วันในการจับสัตว์น้ าได้ต่อเดือนด้วย  
 ครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่ งในจังหวัดตรัง
ปัจจุบันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรในป่าชายเลน และพื้นที่
จับทรัพยากรสัตว์น้ าลดลง เพราะมีข้อจ ากัดด้านความ
หลากหลายของพืชพรรณที่น ามาใช้ประโยชน์ การ
ก าหนดนโยบายของรัฐ ปริมาณสัตว์น้ าที่ลดลงอย่าง
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ต่อเนื่อง การขาดจิตส านึกของนายทุนต่อการใช้เครื่องมือ
ประมงและสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรวม  
 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง สามารถ
แบ่งได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1)  การมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของป่าชายเลน และทรัพยากร
สัตว์น้ าของชุมชน 2) การมีส่วนร่วมที่เกิดจากการได้รับ
ความรู้จากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับความส าคัญของป่า
ชายเลนแล้วจัดกิจกรรมปลูกป่า ส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน
การคิด ตัดสินใจ การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และ
ก าหนดพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า และหรือป่าชายเลนมี
ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน เพราะหากครัวเรือนประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งมีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรของตน และมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ย่อมได้รับความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรประมงของชุมชน  

ข้อเสนอแนะ 
1. การส่งเสริมของภาครัฐอาจใช้เวลาเพียง 1-2 ปี 

เพื่อให้ครัวเรือนประมงสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัย แต่
การส่งเสริมด้วยการขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงในระยะยาว ดังนั้น
ก่อนการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ควรเริ่มต้นจากการศึกษา
วิถีชีวิตของครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านเป็นฐาน หลังจากนั้น
ควรวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งใน
กิจกรรมที่ก าลังส่งเสริมอย่างรอบด้าน เพื่อให้กิจกรรม
การส่งเสริมสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่
ครัวเรือนประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน  
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ในประเทศ ดังนั้นการพิจารณาพื้นฐานควรตระหนักไว้ว่า  
กฎหมายจะโอบอุ้มและรักษาคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไว้  
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จากทรัพยากรของประเทศอย่างล้นเกิน 
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เอกสารอ้างอิง 
กรมประมง.  2552.  สถิติหน่วยธุรกิจการประมง พ.ศ. 

2552.  กรุงเทพฯ: เอกสารฉบบัท่ี 13/2552 กลุ่ม
วิจัยและวิเคราะห์สถติิการประมง ศูนย์สารสนเทศ. 

 .  2554.  สถิติเรือประมงไทย ปี 2552.  กรุงเทพฯ: 
เอกสารฉบับท่ี 2/2554.  กรุงเทพฯ: ศูนย์สารสนเทศ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2547. 
รายงานสถานการณ์ทางสังคม. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 
2554, จ า ก                                                           
_ 

กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549. สถิติส าหรับงานวิจัย.  พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชย-
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

938

ขนิษฐา จุลบล, 2547. สรรพสิ่งจากผืนป่าชายเลน...บ้าน
ในทอน. กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น.  

จิรพันธ์ หมวดจันทร์.  2555.  สถานการณ์การบุกรุก             
ป่าชายเลนของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: เอกสาร
วิชาการฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ ส านักอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน.  

ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล. 2553. ป่าชายเลนใน
ประเทศไทย. ค้นเมื่อ 26 กันยายน 2558, จาก
http://www.mkh.in.th/index.php/ 2010-03-
22-18-04-43/2010-03-25-13-46-26.  

ธันวา จิตต์สงวน.  2550.  เศรษฐกิจพอเพียง : การ
ประยุกต์ ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงขนาดเล็ก . 
กรุงเทพฯ: บริษัท DSP Advertising จ ากัด. 

มูลนิธิรักษ์ไทย.  2549.  ประมงพื้นบ้าน วิถีแห่งภูมิ
ปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : โครงการผลิต
สื่อเพื่อการเรียนรู้ ชุดลูกทะเล.  บริษัท เลค แอนด ์
ฟาวด์เท่น พริ้นติ้ง จ ากัด. 

เมธี จันทโรปกรณ์.  2541.  ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น
ของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อ
สิทธิบัตรประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษาจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วงศ์ปกรณ์ ธาราสุข, 2556. การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ทางสายในการจัดการป่าชายเลน ต าบลลิพัง อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง. สงขลา : วิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัย -
สงขลานครินทร์. 

วสี  ภูเต็มเกียรติ.  2555.  ถกผลผลิตประมงลดลงกว่า
ครึ่งเหตุทะเลโทรม หวังร่าง พ.ร.บ. ใหม่ ชุมชนมี
ส่วนร่วม.  ค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2553,  จาก
http://www.biothai.net/news/15443.   

 
 

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช, อัจฉรา 
วัฒนภิญโญ และธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์. 2552. ดัชนีช้ีวัด
ความสุขในครัวเรือนและชุมชนของประเทศไทย .  
เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

สุธานี มะลิพันธ์. 2552. ความม่ันคงทางอาหารของชาวลัวะ
บ้านป่าก า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ:  
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย-
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  

สุธัญญา ทองรักษ์.  2542.  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  สงขลา: โครงการจัดตั้ง
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

สุภา ใยเมือง.  2555.  ตัวช้ีวัดความมั่นคงทางอาหารระดับ
ชุมชน.  มูลนิธิชีววิถี.  นนทบุรี: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2554.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ สิบ เอ็ด  พ.ศ.  2555  – 2559 . 
กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี.  

ส านักงานจังหวัดตรัง.  2555. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง 
พ.ศ. 2557-2560. ตรัง: ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย. กระทรวงมหาดไทย.  

ส านักงานประมงจังหวัดตรัง.  2555.  รายงานประจ าปี 
2554.  ตรัง: ส านักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งตรัง. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  2552.  ภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน.  กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช. 

หอการค้าจังหวัดตรัง, 2553. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรัง
ด้านเศรษฐกิจ .  ค้นเมื่ อ  26 กันยายน 2558,              
จาก  : http://trangchamber.org/ htmตรัง/ด้าน
เศรษฐกิจ2.html.  

องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อันดามัน.  2554.  ปัญหาชาวประมงพ้ืนบ้าน และ
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝัง่ภาคใต.้ โครงการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ าชายฝั่งทะเล. คน้เมื่อ 24 
ธันวาคม 2554, จาก http://www.wetlandthai 
.org/data/problem.html.  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

939

การประยุกต์ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด 
An Application  of  controller Control System temperature and humidity in the cultivation 

บัญชา  ใต้ศรีโคตร 1   ประสพสุข  สร้อยทอง 2   ธราธิป ภู่ระหงษ์ 3  
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเพาะเห็ด การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น  แบ่งส่วนประกอบออกได้เป็น 3 ส่วน อุปกรณ์สร้าง ความชื้น อุปกรณ์สร้างความร้อน อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น  
แบ่งวิธีการทดสอบออกเป็น  2  วิธี การทดสอบโดยใช้เครื่องควบคุมกับใช้วิธีรดน้ าแบบเดิมและน าผลเปรียบเทียบ 
 ผลการทดสอบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดเครื่องควบคุมจะสั่งการให้ปั๊มน้ าท างานที่ความชื้นต่ ากว่า  75%  หยุดการ
ท างานที่ความชื้น  90%  และสั่งการให้เครื่องท าความร้อนท างานที่อุณหภูมิต่ ากว่า 25  องศาเซลเซียส  หยุดการท างานที่อุณหภูมิ  30  องศา
เซลเซียส  โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นเป็นตัวตรวจวัด และอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ดคือ 25 - 30  องศาเซลเซียส  ความชื้นที่  75% - 90%  เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสามารถควบคุมได้ดีกว่าการดูแลรักษาแบบเดิม    
ซ่ึงเครื่องควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดและสามารถลดภาระของผู้เพาะเห็ดได้เป็น
อย่างมาก 
 
ค าส าคัญ:  อุณหภูมิ และความชื้น 

Abstract 
       To develop  the temperature and humidity controller in  The structure design the humidity controller can be 
divided into 3 parts are is a device created Devices generate heat and temperature and humidity. The test method was 
tested using 2 methods; test using  by  compare  controller and traditional watering methods. 

The test results to controls Temperature and humidity in Mushroom farms, Controller to command the pump  operates  at 
humidity lower than 75%, turn off  when  humidity at 90%, and order heater torn on  when temperature lower than  25 ° C  and turn 
off  at  30° C   by sensors measure the temperature and humidity sensors.and temperature and humidity in the mushroom farms 
to mushroom growth is 25-30°C, humidity at 75% -90%. Controller can control temperature and humidity better than the 
original. This controller can control the temperature and humidity, as appropriate for the growth of mushrooms and can 
reduce expenses of the growing mushrooms. 
 
Keywords:  temperature and humidity 
 
 
1. บทน า 
 เห็ดจัดเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงชนิดหนึ่งที่ประชาชนทั่วโลก
รู้จักกันดีและนยิมน ามาท าอาหารรับประทานกันมาก  เนื่องจากเห็ด
เกือบทุกชนิดมีรสชาติด ี   มีคุณค่าทางอาหารสูงและเห็ดบางชนิดมี
สรรพคุณเป็นยารักษาโรค  จึงท าให้ประชาชนหันมานยิมรับประทาน
เห็ดเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับประชากรของโลกมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  จึงท าให้ความต้องการอาหารทีจ่ะน ามาบริโภคสูงขึ้น ดังนั้น  
นักวิชาการและนกัวิทยาศาสตร์จึงได้ให้ความสนใจงานด้านการเพาะ
เห็ดและได้ท าการศึกษาค้นคว้าวจิัยทางด้านนี้อย่างจริงจัง  โดยการ
น าเทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตเห็ดชนิดต่างๆ  ให้

ได้ผลผลิตมากขึ้น  เนื่องจากได้มีการน าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ให้เป็นประโยชนโ์ดยเฉพาะประเทศไทย  ซ่ึงจัดเป็นประเทศที่มี
สภาพแวดล้อมเหาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิดและ
วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดก็มอียูอ่ย่างเหลอืเฟือ  จึงจัดว่าเป็นประเทศที่
เหมาะสมอยา่งยิ่งที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดกันอย่างแพร่หลาย
เพื่อผลิตอาหารโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
 ปัจจุบันอุณหภูมิในโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลจึง
ท าให้สภาพอุณหภูม ิ  และความชื้นในโรงเพาะเห็ดเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด  ดอกเห็ดที่ได้รับบางวันก็ออกดี  บางวันก็ไม่ค่อยออกวันไหน
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เจออากาศเย็นดอกเห็ดจะฝ่อ  หรือไม่ออกดอกเลย  พอผ่านไปนานๆ ก้อนก็จะเร่ิมเน่าเสียจากการใช้สายยางฉีดน้ าแม้พยายามไม่ให้น้ าเข้า
ก้อนเห็ดก็ตาม  จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น  เพือ่น าไปปรับสภาพแวดล้อมในโรงเพาะเห็ดให้เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตของเห็ด  และเพิ่มผลผลิตให้ผู้เพาะเห็ดเพื่อลด
ภาระของผู้เพาะเห็ด 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  เพื่อน าความรู้เกีย่วกับไมโครคอนโทรเลอร์มาประยุกต์ใช้
กับงานเกษตรกรรม 
       2.2  เพื่อลดภาระของเกษตรกรและช่วยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 เชื้อเห็ด (Mushroom) จัดเป็นพืชชั้นต่ าจ าพวกเห็ดรา 
(Fungi) ที่มีชีวิตชนิดหนึ่งซ่ึงมีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก  
เชื้อเห็ดมีการเจริญเติบโต  การสร้างเส้นใย  และขยายพันธุ์โดยการ
สร้างดอกเห็ด  การขยายพันธุ์ทางเพศจะมีการสร้างเบสิดิโอสปอร์ 
(Basidiospore) ขึ้นมากมาย  และปลิวไปในอากาศ  เมื่อไปตก
บริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะมีการงอกเส้นใยออกมา  
จากนั้นเส้นใยจะเจริญและพัฒนาต่อไปจนกระทั่งกลายเป็นดอกเห็ด
ในสภาพธรรมชาติจะมีจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ที่มีการแข่งขันและเเย่ง
อาหารกันอยู่เสมอ  ถ้าเห็ดเจริญเติบโตดีและสามารถแข่งขันกับ
จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆก็จะสามารถสร้างดอกเห็ดได้   แต่ถ้า
สภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสมเห็ ดก็จะสร้ า งคลามั ย โดสปอร์ 
(Chlamydospore) พักตัวรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็จะ
เจริญและพัฒนากลายเป็นดอกเห็ดต่อไป  ในการเพาะเห็ดจึง
จ าเป็นต้องปรับสภาพต่างๆ  ให้เหมาะต่อการเจริญของเชื้อเห็ดให้
มากที่สุดหรือช่วยลดคู่แข่งของเห็ด (Weed fungi)  ซ่ึงจะช่วยให้เห็ด
ที่เพาะเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตของเส้นใยและการเจริญเติบโตของดอกเห็ด ตามปกติ
เห็ดเกือบทุกชนิดจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้น
ใยสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาไปเป็นดอกเล็กน้อย
ประมาณ 3-4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ดังนี้  
 เห็ดหูหนูขาว  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เส้นใยควรอยู่ระหว่าง 22-28 องศาเซลเซียส  แต่อุณหภูมิที่เหมาะตอ่
การออกดอกควรอยู่ระหว่าง 20-27 องศาเซลเซียส  
 เห็ดนางรม (ฮังการี) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการรวมตัวเส้น
ใยควรอยู่ระหว่าง 28-30 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่เหมาะต่อการ
ออกดอก ประมาณ 30 องศาเซลเซียส   
 ความส าคัญต่อการเกิดดอกเห็ดและการพัฒนาการของเห็ด
มาก  การที่เห็ดให้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหน  ขึ้นกับความชื้นของ
อากาศเป็นส าคัญ  ทั้งนี้เน่ืองจากเห็ดเป็นเชื้อราจึงเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพความชื้นของอากาศค่อนข้างสูงและดอกเห็ดสดมีน้ าอยู่มากถึง 
90 %  ดังนั้นในการเปิดถุงให้เกิดดอกเห็ดนั้น  จึงจ าเป็นต้องเปิดใน
โรงเรือนที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี  การเพิ่มความชื้นภายใน

โรงเรือน สามารถท าได้โดยการฉีดพ่นละอองน้ าเข้าไปในโรงเรือน  ถ้า
โรงเรือนเพาะเห็ดมีการหมุนเวียนของอากาศมากเกินไปหรือโรงเรือน
ไม่สามารถเก็บความช้ืนได้  ก็จะท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative 
Humidity) ลดลงซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิตของเห็ดอย่าง
มาก  ความชื้นในอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด  มีดังนี้ ถ้า
ความชื้นของอากาศต่ า  จะท าให้ดอกเห็ดมีลักษณะบอบบาง  เพราะ
ความช้ืนภายในเห็ดจะระเหยออกไปในอากาศ  ท าให้ดอกเห็ดแห้ง
และชะงักการเจริญเติบโต  ถ้าความช้ืนของอากาศมีมากเกินไป  จะ
ท าให้เส้นใยเห็ดขึ้นฟูบริเวณโคนดอกเห็ดท าให้ดอกเห็ดจะฉ่ าน้ าและมี
คุณภาพต่ า  ถุงเห็ดอาจเน่าและท าให้ผลผลิตลดลง ความชื้นของ
อากาศที่เหมาะสม  จะท าให้เห็ดเจริญเติบโตตามปกติและให้ผลผลิต
สูง  ความชื้นของอากาศที่เหมาะสมต่อเห็ดแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 
ดังนี้  
 - เห็ดเป๋าฮื้อ  ความชื้นของอากาศที่เหมาะสม 90-95 %  
 - เห็ดนางฟ้า  ความชื้นของอากาศที่เหมาะสม 85-90 %  
 - เห็ดฟาง  ความชื้นของอากาศที่เหมาะสม 65-85 %  
 - เห็ดนางรม (ฮังการี)  ความชื้นของอากาศที่เหมาะสม  
             85-90 %   
           
4. วิธีการด าเนินงาน 
         4.1 การออกแบบเครื่องควบคมุอุณหภูมแิละความชื้นใน
โรงเพาะเห็ด 

ผู้จัดท างานวิจยัที่ได้ด าเนินการออกแบบสร้างโครงสร้าง
เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดดังนี้ 
 1.  นิ้วมาตัดให้ได้ความยาว 150 เซนติเมตรความสูง 
200 เซ็นติเมตรและความกว้าง 100 เซนติเมตร  แล้วน าผา้ยางคุม
ความยาว 150 เซนติเมตรความสูง 200 เซ็นติเมตรและความกวา้ง 
100 เซนติเมตร  แล้วน าผ้ายางคุมรอบโครงสร้าง เซนติเมตร  แล้วน า
ผ้ายางคุมรอบโครงสร้าง 

 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างโรงเพาะเห็ดที่ใช้ทดลอง 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

941

 2.  น าอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบเข้าดว้ยกัน 

 
ภาพที่ 2  ติดต้ังเครื่องควบคุมอุณหภูมแิละความชื้น 

 
 4.2  การออกแบบชดุควบคุม 

ส าหรับไมโครคอนโทลเลอร์ในการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น ซ่ึงในโครงงานนี้จะเลือกใช้บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชื้น
รุ่น AP-105  

 
 

ภาพที่ 3  บอร์ดวัดอุณหภูมิและความชืน้รุ่น AP-105 
5.  ผลการทดสอบ 
 การวิเคราะหแ์ละทดสอบผลการด าเนินงานผู้วิจัยท าได้ท า
การก าหนดหัวข้อการวิเคราะห์ตามล าดบัดังนี้ 
 5.1  ผลการออกแบบโครงสร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนในโรงเพาะเห็ด  จากการออกแบบโครงสร้างเคร่ืองควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด ท าให้สามารถแบ่งส่วนประกอบ
ทั้งหมดออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
 5.1.1  ผลการสร้างโรงเพาะเห็ด น าท่อพีวีซีขนาด1นิ้ว
มาตัดให้ได้ความยาว 200 เซนติเมตรความสูง 200 เซ็นติเมตรและ
ความกว้าง 100 เซนติเมตร  แล้วน าผ้ายางคุมรอบโครงสร้างได้ผลดัง
ภาพที่  4  

 
ภาพที ่4  ผลการสร้างโรงเพาะเห็ด 

 
 5.1.2  สร้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
         -  ผลการน าบอร์ดวัดอุณหภูมแิละความชื้นมา
ประยุกต์ต่อใช้งานร่วมกับบอร์ดรีเลย์ (MM-RELAY)และแมกเนติก  
ได้ผลดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที ่5  บอร์ดวัดอุณหภูมแิละความชืน้ 

   -  การน าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมา
ติดต้ังใช้งานร่วมกับโรงเพาะเห็ด ดังภาพที่  6 

 
 

ภาพที่ 6  การน าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 

 -  ผลการน าองค์ประกอบต่างๆ มาติดต้ังร่วมกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะเห็ด  ภาพที ่7 

 
ภาพที่ 7  การติดตั้งหัวพ่นหมอกในโรงเพาะเห็ด 
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 5.2  ผลการทดลองเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใน
โรงเพาะเห็ด การทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นในโรงเพาะเห็ดได้ท าการแบ่งวธิีการทดสอบออกเป็น 2 วิธ ี 
 5.2.1  การเจริญเติบโตของเหด็ จากการเก็บข้อมูล
จากโรงเพาะเห็ดที่ควบคุมความชื้นแบบดั้งเดิมและโรงเพาะเห็ดที่ได้
ติดต้ังเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชืน้  ท าให้ได้ผลการทดสอบ

การเจริญเติบโตของเห็ด  ดังตารางที่  1 –3 
 

ตารางที ่1  ผลผลิตจากโรงเพาะเห็ดที่ควบคุมความชื้นแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเช้ือ
เห็ด 

(ก้อน) 

อุณหภูม ิ
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็น) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

30 35 56 0.5 
 

ตารางที่ 2  ผลผลิตจากโรงเพาะเห็ดที่ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและ     
               ความชื้น 
 

จ านวนเช้ือ
เห็ด 

(ก้อน) 

อุณหภูม ิ
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็น) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

30 25-30 75-90 0.7-0.8 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบผลผลิตจากการควบคุมอุณหภูมิและ  
               ความชื้นในโรงเพาะเห็ดแบบเดิมกับโรงเพาะเห็ดที่ใช้  
               เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
 
 5.2.2  การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นในโรง
เพาะเห็ด  จากการเก็บข้อมูลจากโรงเพาะเห็ดที่ควบคุมความชื้นแบบ
ดั้งเดิมและโรงเพาะเห็ดที่ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ไดอุ้ณหภูมิและความชื้นดังตาราง 

ตารางที่ 4  บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดที่   
               ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
(นาฬิกา) 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็น) 

06.00 26 66 
07.00 27 60 
08.00 28 59 
09.00 30 58 
10.00 32 58 
11.00 34 57 
12.00 36 56 
13.00 37 54 
14.00 36 54 
15.00 36 57 
16.00 35 57 
17.00 34 58 
18.00 32 56 
19.00 30 57 
20.00 30 57 
21.00 29 58 
22.00 29 57 
23.00 28 60 
24.00 27 61 
01.00 26 63 
02.00 26 62 
03.00 25 65 
04.00 25 64 
05.00 25 64 

โรงเพาะเห็ด 
จ านวน
เช้ือเห็ด 
(ก้อน) 

อุณหภูม ิ
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น 
(เปอร ์
เซ็น) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

ควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นแบบเดิม 

30 37 56 0.5 

ใช้เครื่องควบคุม
อุณหภูมิแความชื้น 

30 25-30 75-90 0.7-0.8 
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ตารางที่ 5  บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดที่ใช้เครื่อง  
               ควบคุม 

เวลา 
(นาฬิกา) 

อุณหภูม ิ
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้น 
(เปอร์เซ็น) 

06.00 28 79 
07.00 28 85 
08.00 27 83 
09.00 29 75 
10.00 28 80 
11.00 30 78 
12.00 30 90 
13.00 28 85 
14.00 28 82 
15.00 25 80 
16.00 27 85 
17.00 27 87 
18.00 29 90 
19.00 28 88 
20.00 27 85 
21.00 26 82 
22.00 25 80 
23.00 25 78 
24.00 27 85 
01.00 25 87 
02.00 26 80 
03.00 26 78 
04.00 25 78 
05.00 27 76 

กราฟที่  1  แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดที่ควบคุม 
                 แบบวิธีเดิมกบัใช้เครื่องควบคุม 

 
กราฟที่  2  แสดงการเปรียบเทียบความชื้นในโรงเพาะเห็ดที่ควบคุม 
               แบบวธิีเดิมกับใช้เครื่องควบคุม 

 

 
 
6.  สรุป 
            ผลการทดสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะ
เห็ด  เครื่องควบคุมจะสั่งการให้ปั๊มน้ าท างานที่ความชื้นต่ ากว่า  75%  
หยุดการท างานที่ความชื้น  90%  และสั่งการให้เครื่องท าความร้อน
ท างานที่อุณหภูมิต่ ากว่า  25  องศาเซลเซียส  หยุดการท างานที่
อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส  โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นเป็นตัวตรวจวัด 
 อุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดคือ  25 - 30  องศาเซลเซียส  ความชื้นที่  75%-
90%  ท าให้สรุปได้ว่า  เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  สามารถ
ควบคุมได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลรักษาแบบเดิม  ซ่ึงเครื่อง
ควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามความเหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ดและสามารถลดภาระของผู้เพาะเห็ดได้
เป็นอย่างมาก 
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การวิเคราะห์การท่องเท่ียวแบบเมืองโบราณและทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มชีีวิตของ 
เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 

From Analyze of Ancient City Tourism and Development Direction toward to Living Museum           
of WeingThaKan San Pa Tong District, Chiang Mai. 

 
วรดาภา พันธุ์เพ็ง 

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการใชท้ี่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่ อ งการพัฒนาการท่อง เที่ ยว ไปสู่

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนเวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งนี้มุ่งเน้นที่ การวิเคราะห์การท่องเที่ยวแบบเมือง
โบราณและทิศทางการพัฒนาสู่  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน 
อ.สันป่ าตอง จ .  เชี ยงใหม่ เป็นการวิจัย เชิ ง คุณภาพที่ ให้
ความส าคัญในประเด็นการวิเคราะห์การท่องเที่ยวเมืองโบราณ
เพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาน าไปสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตใน
พื้นที่เวียงท่ากาน  

ผลการศึกษา พบว่า การท่องเที่ยวในพื้นที่เวียงท่า
กานยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ปัจจุบันเวียงท่ากาน
จัดเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ประกอบไปด้วยโบราณสถานต่างๆ จาก
การส ารวจเบื้องต้นพื้นที่เวียงท่ากานปี พ.ศ. 2556 มีปรากฏการ
การท่องเที่ยวที่ดูเงียบเหงาและยังคงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
น้อยมาก ปัจจุบันมีสมาชิกบางส่วนในชุมชนที่มีความเข้าใจวิถี
ชีวิตของชุมชนและพยายามจะสืบสานต่อเป็นอย่างดี แต่ยังขาด
ความลึกซึ้งผูกพันในเรื่องราวถึงแม้จะมีการรวมกลุ่มแสดงสืบสาน
ประเพณี วิถีชีวิต นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
เวียงท่ากานในอดีต ยังคงขาดการรื้อฟื้นคุณค่าของ ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม จากการศึกษาบริบทพื้นที่เบื้องต้นพบว่าเวียงท่า
กานมีลักษณะที่มีความเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอยู่บ้าง เพราะดู
เหมือนมีศักยภาพในระดับหนึ่งที่จะพัฒนาต่อให้เกิดการท่องเท่ียว
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนได้ หากต้องการพัฒนารูปแบบ
การท่องเท่ียวจากเมืองโบราณไปสู่การท่องเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิต ของเวียงท่ากาน ต้องพิจารณาถึง มรดกที่ยังมีชีวิตทั้งที่
สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ รวมถึงวิถีชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กับชุดมรดก ตรงนี้จึงจ าเป็นต้องใช้แนวคิด ทุนทาง
สังคม และกระบวนการท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) ท าการ
ฟื้นชุบชีวิต ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ ซ่ึงจะเน้นเป็น 3 มิติ ได้แก่ Story (เรื่องราว) , 
Difference (ความแตกต่าง) และ significance (นัยส าคัญ) ต่อ
วิถีชีวิตของชุมชน โดยชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ ควบคุมและ
จัดการได้ด้วยตนเองจุดนี้จะต้องให้เห็นเรื่องราว ทั้ง 3 มิติออกมา 
ถึงจะเรียกได้ว่า การเข้าสู่รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างแท้จริง 
ภายหลังที่ผู้ท าวิจัยได้จัดท าโมเดลพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขึ้นและได้

จัดท า  Focus Group กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมองเห็นแนวทางที่ได้จัดท าขึ้น และปัจจุบันได้มีเป้าหมาย
การจัดการการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
และยอมรับทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน 
อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก มีหลายหน่วยงานให้
ความสนใจกับทิศทางหรือรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว โดยการ
ค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ ในชุมชน ไม่ว่ าจะเป็นทางทรัพย ากร
สิ่งแวดล้อมด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึงวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิตของชุมชน 

 
ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ์มชีีวิต, เมืองโบราณเวียงท่ากาน, 
กระบวนการท้องถิ่นภวิัฒน ์

 

ABSTRACT 
The study entitled “From Ancient City 

Tourism to Living Museum of WiangThakan, San Pa 
Tong District, Chiang Mai” was aimed to analyze the 
ancient city tourism and directions toward the 
development of living museum of WiangThakan in San 
Pa Tong District of Chiang Mai. This qualitative research 
prioritized an analysis of ancient city tourism to direct 
the development of living museum in the areas of 
WiangThakan. 

The study found that tourism in the areas of 
WiangThakan was not so successful. Currently, 
WiangThakan is regarded as the tourist attraction which 
houses several historical sites. The initial survey for this 
area made in 2013 revealed that its tourism was not 
well-known and not many tourists knew about this 
attraction. However, only a small volume of tourists 
were shown by the results of initial survey for 
WiangThakan. At present, some community members 
who really understand the local lifestyle try to retain 
it. Indeed, such an attempt is still a lack of in-depth 
stories even though traditions and local lifestyles are 
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on display. Moreover, the guideline on tourism 
development of WiangThakan in the past was reviving 
the values of social and cultural capital. The initial 
study on contexts of this area discovered that 
WiangThakan reflects the form of living museum as it 
has some potentials for further developments of the 
sustainable living museum. The development from the 
ancient city tourism to the living museum requires 
considerations of living heritages both tangible and 
intangible, including lifestyles in connection with such 
heritage series. In this regard, concepts of social capital 
and localization are to revive the social and cultural 
capital in three dimensions; Story, Difference, and 
Significance towards the local lifestyles owned and 
controlled by the community itself to reflect all three 
dimensions. Accordingly, it will be on the track of true 
living museum. According to the model of living 
museum created by the researcher and the focus 
group with stakeholders, they realize the formed 
guidelines and aim to manage the tourism 
management as the history-based learning center. 
They also agree on the development of living museum 
of WiangThakan in San Pa Tong District of Chiang Mai 
as several government offices pay attention to the 
directions or forms of such tourism management by 
searching for the community’s values which are 
environmental resources, ancient objects, historical 
sites, and traditional lifestyles.  

 
Keywords: Living Museum, Ancient City WeingThaKan, 
localization 

 
1. บทน า 

จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งในทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี หลายพื้นที่การท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกแวะเวียนเยี่ยมชมโดยนักท่องเที่ยวทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ  หากแต่มีอีกหนึ่งพื้นที่ที่นับว่าน่าสนใจต่อ
การมาเยี่ยมชมและน่าเชิญชวนมาสัมผัสในบรรยากาศเชิง
ประวัติศาสตร์หัวเมืองหน้าด่านเก่าแก่ โบราณสถานที่มีอายุไม่ต่ า
กว่า 200 ปี พื้นที่ที่ได้กล่าวถึงนี้คือ “เวียงท่ากาน” ซ่ึงได้ถูก
ค้นพบเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2508 โดยชมรมศึกษาวัฒนธรรม
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ปัจจุบันชุมชนได้มีความพยายามพัฒนาการท่องเที่ยว
รวมถึงผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือการ
ท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณของจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นระยะเวลา
หลายปี เห็นได้จากการพยายามจัดกิจกรรมที่จะเป็นการดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่โบราณสถาน สังเกตได้จาก
การได้รับความสนใจจากนักวิชาการในการเข้ามาศึกษาพื้นที่ของ
เวียงท่ากานทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการ
ท่องเที่ยว รวมถึงพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์อุปถัมภ์
โครงการทรงรวบรวมรายได้เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียง
ท่ากานและยังทรงจัดกิจกรรมอยู่อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังได้
ถูกยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าอ าเภอสันป่าตองโดย
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่, 2553) จากข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า เวียงท่ากานมี
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับ
นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันน าไปสู่ความพยายาม
ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติเพื่อให้เวียงท่ากานเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือการท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณ
ของจังหวัดเชียงใหม่แต่พบว่าท าได้เพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น 

จากการเก็ บข้ อมูล  เบื้ อ งต้ น  พบว่ า  จ านวนของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นมีจ านวนน้อยมาก
หากเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ อัตรา
การเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวมีจ านวนค่อนขา้งน้อย ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นองค์การหรือหน่วยงานและกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ รวมถึงองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับค าแนะน าจากรมศิลปกรให้เข้ามาศึกษาดูงานการ
ด า เนิ น ง านขอ ง  อาสาสมั ครท้ อ งถิ่ น ในก า รดู แ ล รั กษ า
ศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) (สุวิทย์ อาทิตย์ สมาชิก อส.มศ.กลุ่ม
เวียงท่ากาน, สัมภาษณ์ส่วนบุคคล วันที่ 9 กรกฎาคม 2558)  

จากการประเมินเบื้องต้นของผู้ศึกษาพบว่าเวียงท่ากานมี
จุดแข็ง ดังนี้  (1) มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่แสดงภาพของ
ประวัติศาสตร์สมัยล้านนาและสมัยหริภุญไชยได้เป็นอย่างดี  (2) 
ประเพณีวิ ถีชีวิตของชุมชนยังคงมีความผูกพันเชื่อมโยงกับ
โบราณสถาน โบราณวัตถุในชุมชน (3) ชุมชนที่มีความเข็มแข็ง
รวมกลุ่มประชุมหารือกันอยู่เสมอ (4) มีความพยายามทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่จะสนับสนุนเวียงท่ากานให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว  
ถึงแม้เวียงท่ากานจะมีจุดแข็ง  4 ข้อ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่
ความพยายามในการที่จะท าให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ผ่านมา เมื่อ
พิจารณาแล้วอาจจะยังคงมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่ไม่มากนัก และ
ยังไม่ครอบคลุมนักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไป และในปัจจุบันยังคง
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เยี่ยมชมในปริมาณมาก  
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 ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า การจัดการการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการท่องเท่ียวกระแสหลัก ที่ถูกควบคุม
โดยระบบทุนนิยมแนวใหม่ และกระแสโลกาภิวัตน์ที่กอ่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อตอบสนองเชิงเศรษฐกิจใน
ระบบทุนนิยม ขาดการปรับตัวให้เหมาะสมกับตัวตนท้องถิ่น และ
ละเลยอัตลักษณ์ของตน และการถูกครอบง าที่เห็นได้ชัด คือการ
น าแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวที่น ามาตรฐานของฝั่งตะวันตกมา
เป็นเกณฑ์ในการให้บริการโดยเฉพาะในการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเท่ียว  

ดังนั้นหากมองในมุมของการท่องเที่ยว ผู้ศึกษาเห็นว่าเมื่อ
ชุมชนไม่อาจปฏิเสธต่ออิทธิพลของกระบวนการท่องเที่ยวกระแส
หลักที่ถูกขับเคลื่อนโดยทุนนิยมแนวใหม่และกระบวนการของ
โลกาภิวัฒน์ได้ การหาทางออกที่ดีที่สุดคือ การท าให้ชุมชนมี
ศักยภาพในการต่อรองและมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเดียวที่จะสามารถ
ต่อรองกับระบบทุนนิยมสมัยใหม่ (New Capitalism) และ
โลกาภิวัฒน์ (Globalization)ได้นั้น คือกระบวนการท้องถิ่น
ภิวัฒน์ (Localization) ที่มุ่งให้ความส าคัญกับทุนทางสังคมของ
ชุมชนโดยชุมชนจะต้องท าการศึกษาและเฟ้นหาความเป็นคุณ
ค่าที่มีอยู่อย่างเช่ือมโยง หมายถึง ทุนทางสังคมที่ยังคงมีชีวิตและ
มีศักยภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าน าไปสู่การแปลงเป็นมูลค่า
ได้และสุดท้ายในทางหนึ่งเราอาจเรียกทุนทางสังคมที่ยังมีชีวิตนั้น
ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมาจากทุนที่มีคุณค่า ในความเป็น
รากเหง้าจากชุมชนท้องถิ่น (Localization)อย่างแท้จริง สิ่ ง
เหล่านี้คือ เครื่องมือเดียว ที่จะสามารถต่อรองกับการท่องเที่ยว
กระแสหลักที่อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของระบบทุนนิยมสมัยใหม่
(New Capitalism)และโลกาภิวัฒน์(Globalization)หากชุมชน
ท าการต่อรองโดยใช้กระบวนการท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) 
นั้นอาจเป็นไปได้ว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิต รวมถึงความเป็นอยู่ของชุมชนจะเกิดความ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการจะท าให้ทุนทางสังคมมีพลังมาก
พอที่จะสามารถรับมือกับกระแสโลกาภวิัฒน์ได้ จะต้องน ารูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตมาบูรณาการเชื่อมโยง สร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเท่ียว  

โดยรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่แท้จริงแล้วควรเกิดจากการ
มีความคิดที่ต้องการจัดการกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อท าให้ชุมชนเกิดความผูกพันและหวงแหน อันน าไปสู่
การอนุรักษ์ เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนจะพบกับเอกลักษณ์ที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชุมชน จะก่อให้เกิดสีสันและ
ความพึงพอใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนในทางตรงกันข้าม หากท าการ
เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มีอยู่ เพื่อเน้น
ปริมาณนักท่องเที่ยว ตามแนวคิดการท่องเที่ยวกระแสหลัก 

อาจจะท าให้ขาดเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว และไม่ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต ส าหรับพื้นที่เวียงท่ากาน พบว่า มีลักษณะพิเศษ 
ความเข็มแข็งของชุมชน วิถีชีวิต โดยวิถีชีวิตยังคงมีความสัมพันธ์
กับโบราณสถานซ่ึงถือว่าเป็นจุดเด่นที่ส าคัญและเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในการสอดรับกับเง่ือนไขของความเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
และการจะเกิดข้ึนได้ของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนั้นนอกจากจะมีความ
โดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้ว จะต้องเข้าใจถึงความ
เป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั้งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยจะต้องท าการสังเคราะห์คุณค่า
ของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม อันน าไปสู่อัตลักษณ์ของเวียงท่า
กานที่แท้จริงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนารูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตซ่ึง
นับเป็นรูปแบบการจัดการอย่างสร้างสรรค์ ที่เน้นคุณค่าของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวและเช่ือมโยงบูรณากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
โดยที่ชุมชนสามารถเข้าถึงและจัดการควบคุมได้ 

ทั้ ง นี้ ห า ก เมื่ อ เ ราน า ก ระบวนกา รท้ อ งถิ่ นภิ วั ฒน์ 
(Localization) เข้าไปท าการต่อรองกับกระบวนการท่องเที่ยว
กระแสหลัก ที่ถูกควบคุมโดยระบบทุนนิยมแนวใหม่ และกระแส
โลกาภิวัตน์การที่ชุมชนจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจากเมือง
โบราณสู่รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต จึงเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่
สามารถท าให้การท่องเท่ียวของเวียงท่ากานเกิดความยั่งยืนขึ้นได้
เนื่องจากเวียงท่ากานมีเง่ือนไขและองค์ประกอบที่สอดรับ อัน
น าไปสู่แนวทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตและอาจจะมีโอกาส
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีได้เป็น
อย่างดี  อันน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อ
น าไปสู่การเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและเง่ือนไข ในการ
เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน ดังนั้น จึงควรศึกษาแนวคิด
ในการประกอบสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
ส าหรับพื้นที่เวียงท่ากาน เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการท า
การปรับปรุง และเพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวจากรูปแบบปัจจุบัน
ไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากานเพื่อ
ความยั่งยืนของชุมชน 

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อท าการวิเคราะห์พัฒนาการ รูปแบบและผล
ของการจัดการการท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณของเวียงท่ากาน 
และศึกษาประเด็นเง่ือนไขที่เหมือนหรือแตกต่างระหว่างการ
ท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณกับรูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิต  

2.2 เพื่อศึกษาและประเมินการยอมรับจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเวียงท่ากานสู่รูปแบบ
การท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
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3. วิธีด าเนินการศึกษา 
ในการศึกษาครั้ งนี้มุ่ ง เน้นที่  การวิ เคราะห์การ

ท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณและทิศทางการพัฒนาสู่  พิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตของเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณที่ให้ความส าคัญในประเด็นการวิเคราะห์
การท่องเที่ยวเมืองโบราณเพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนา
น าไปสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตในพื้นที่เวียงท่ากาน โดยการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้จ าแนกข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเป็น 2 

ส่วน ดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นสารสนเทศที่ได้จากต้นแหล่ง

โดยตรง เป็นสารสนเทศเชิงวิชาการ มีการเผยแพร่ผลการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย รายงาน การค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเพิ่มเติม มีข้อมูลเหตุผลที่เชื่อถือได้ รวมถึงการหาข้อมูล
ที่ได้จาการสัมภาษณ์และลงพื้นที่ภาคสนามโดยตรง  

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  สารสนเทศที่ได้รวบรวม เรียบ
เรียงขึ้นใหม่จากสารสนเทศปฐมภูมิ อาจท าในรูปของการสรุป ย่อ
เรื่อง จัดหมวดหมู่ ท าดรรชนี สาระสังเขป เพื่อให้สามารถใช้
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย ได้แก่ สื่ออ้างอิง วารสารที่มี
การสรุปย่อและตีความ รวมทั้งหนังสือต าราที่รวบรมเนื้อหา
วิชาการในการเรียนการสอน รวมทั้งสารานุกรม พจนานุกรม 
รายงานสถิติต่างๆ ดรรชนีวารสารและสาระสังเขป เป็นต้น  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) 
ผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน ได้แก่  สุวิทย์ อาทิตย์ 
คณะกรรมการ อส.มศ.กลุ่มเวียงท่ากาน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนเวียง
ท่ากาน และผอ.สมัคร มูลประการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่า
กาน 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายเทียมทัน ปัญญา 
นายกอบต.บ้านกลาง 3) กรมศิลปากร ได้แก่ นายสายกลาง 
จินดาสุนักโบราณคดี ส านักงานศิลปากรที่ 8 4) ประชาชนที่
อาศัยในชุมชนเวียงท่ากาน จ านวน 20 คน (ใช้ในขั้นตอนการ
จัดท าเวทีเสวนา)  

3.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2) ตารางรายละเอียดการ
เปรียบเทียบเมืองโบราณกับพิพิธภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์
และออกแบบจากผู้ศึกษาเอง 3) แบบบันทึกการลงพื้นที่เพื่อ
สังเกต พื้นที่ของโบราณสถาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และ 4) แบบสอบถาม/ประเมิน การจัดท าเวที 
เสวนา 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณ

ในปัจจุบัน ท าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
เมืองโบราณของเวียงท่ากานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ถ้าได้น า
รูปแบบการท่องเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ผู้ศึกษาได้ท าการ

ประกอบสร้างมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบจะมีประเด็นเง่ือนไขที่
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

2) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
แล้วด าเนินการ ก าหนดทุนทางสังคม ที่สามารถเข้าข่ าย 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ท าการสังเคราะห์ทุนทางสังคมที่สามารถเข้าข่าย 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น และท าการคัดเลือกทุนทาง
สังคม น าทุนที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสร้างโมเดลพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตตามเง่ือนไขที่ก าหนด อันน าไปสู่น าเสนอโมเดลพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตแก่ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อท าการประเมินผลการ
ยอมรับ และน าแบบประเมินการยอมรับมาท าการสรุปผลและ
ปรับรายละเอียด พร้อมทั้งจัดท า Focus Group กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อน าไปสู่การสรุปผลการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

 
4. ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาการ รูปแบบและผลของ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณของเวียงท่ากาน และ
ประเด็นเง่ือนไขที่เหมือนหรือแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวแบบ
เมืองโบราณกับรูปแบบการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
 1) แนวคิดและแนวปฏิบัติการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณของเวียงท่ากาน  

แน ว คิ ดแ ล ะ แน ว ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ก า รน า เ ส น อ
โบราณสถานของเวียงท่ากาน ได้มีการจัดเส้นทางการเที่ยวชม 
พร้อมมีมัคคุเทศก์ให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน และมีจุดเยี่ยม
ชมโบราณสถานทั้งสิ้น 12 จุด โดย แนวทาง คือ การน าเสนอให้
เห็นรูปแบบของสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ ความส าคัญและความ
เป็นมาของโบราณสถานแต่ละที่ โบราณวัตถุที่ขุดพบโดยส านัก
ศิลปกรที่ 8 ทางศูนย์ก็ได้มีการน ามาให้ชมส่วนหนึ่ง ภายในศูนย์
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเวียงท่ากาน ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล
เวียงท่ากาน เก็บโบราณวัตถุ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม โดยในส่วนของโถลายครามนั้น ชุมชนได้ท าการ
เก็บรักษาไว้ซ่ึงได้ให้มีการเปิดรับชมเป็นบางกรณีเท่านั้น ส าหรับ
ประเพณี-วัฒนธรรมนั้น พบว่าประเพณีที่ได้น ามาใช้เป็นจุดเด่น
ทั่วไป ได้แก่ การจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยการจัดงานก็ไม่
มีความแตกต่างจากการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยทั่วไป 
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ส าคัญและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเวียง
ท่ากานก็ คือ  ประเพณีการสรงน้ าหลวงพ่อ เพชร ซ่ึง เป็น
พระพุทธรูปที่ได้ท าการขุดพบ จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 8 
ของทุกปี ในการน าเสนอวิถีชีวิต ทางกลุ่มเห็นว่าเวียงท่ากานเป็น
สถานที่ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน แต่
ยังขาดการท าให้เป็น รูปธรรมมากขึ้น โดยยังไม่มีกิจกรรมหรือ
แนวคิดแนวทางที่ชัดเจน และไม่ได้บรรจุ ในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของเวียงท่ากาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า เวียงท่า
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กานเป็นชุมชน ที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิม มีปราชญ์ชุมชน และมีความ
ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียงท่ากานได้ ใน
เรื่องแนวคิดของการจัดการ กลุ่มอส.มศ. จะมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการการท่องเท่ียว งบประมาณจากภาครัฐส่วนใหญ่จะมา
จากส านักศิลปกรที่  8 เชียงใหม่ รวมถึงงบประมาณมาจาก 
ช่วยกันในกลุ่มจัดกิจกรรมต่ างๆ รวมถึงการบริจาคจาก
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้การสนับสนุนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน ที่สามารถรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในอนาคตได้  
 2)  กิจกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบเมือง
โบราณของเวียงท่ากาน 
 กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การเยี่ยมชมโบราณสถาน โดย
อาศัยรถราง และสามารถขึ้นรถรางได้บริเวณศูนย์ข้อมูล โดยมี
อัตราค่าบริการเที่ยวละ 300 บาท และได้จัดให้มีผู้ให้ข้อมูลน า
เที่ยวชมเพื่อท าการบรรยายเกี่ยวกับโบราณสถานแต่ละที่ โดย
โบราณสถานที่พาเยี่ยมชมเป็นโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะจาก
กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว ยังค้างที่ยังไม่ได้ท าการบูรณะอีก
จ านวน 5 แห่ง ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุ 
เป็นไปในลักษณะของการเยี่ยมชม การน าเสนอข้อมูลของผู้น า
เท่ียว และจากป้ายข้อมูลเกี่ยวกบัโบราณวัตถุ โดยโบราณวัตถุที่ได้
อนุญาตให้เยี่ยมชมเป็นโบราณวัตถุทั่วไป ที่ขุดค้นพบในพื้นที่ของ
เวียงท่ากาน ส าหรับโถลายคราม ชุมชนท าการเก็บรักษาไว้เป็น
อย่างดี ป้องกันการสูญหาย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ลงทะเบียน
กับกรมศิลปากรไว้แล้ว และจากการประเมินค่าพบว่า มีมูลค่าสูง 
ซ่ึงเส่ียงต่อการสูญหาย จึงท าให้ชุมชนเก็บรักษาไว้และไม่อนุญาต
ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมแต่อย่างใด ซ่ึงการเยี่ยมชมโบราณวัตถุที่
ค้นพบสามารถเยี่ยมชม สามารถเยี่ยมชมได้ที่บริเวณศูนย์ข้อมูล
การท่องเที่ยวของเวียงท่ากาน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม จะจัดในช่วงเทศกาลเท่านั้น 
โดยประเพณีและวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ลอยกระทง วัน
อนุรักษ์มรดกไทย และการสรงน้ าพระ หากนักท่องเที่ยวต้องการ
สัมผัสกิจกรรมดังกล่าว ต้องเข้ามาเที่ยวหรือเยี่ยมชมในช่วงการ
จัดงานหรือเทศกาลเท่านั้น  

3) ผลของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเมือง
โบราณของเวียงท่ากาน 
 พบว่า แนวโน้มนักท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้น ทั้งใน
ลักษณะมาเป็นกลุ่ม คณะ หรือองค์กร นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
ที่ตั้งใจมาเท่ียวโบราณสถานเวียงท่ากานที่ไม่ได้มาเป็นกลุ่มคณะก็
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากระบบการ
สื่อสารในปัจจุบัน ผลของการจัดการการท่องเที่ยวในด้าน ความ
ร่วมมือของคนในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ ยว โดยจะมีผู้น ากลุ่มแต่ละส่วน ได้แก่ 

ผู้ ใหญ่บ้านจะเป็นผู้น ากลุ่มชาวบ้าน ท าหน้าที่ ในการดูแล
โบราณสถานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกลุ่มแม่บ้านท า
หน้าที่ เป็นผู้น ากลุ่มกลุ่มแม่บ้าน ซ่ึงท าหน้าที่ในการถ่ายทอด
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ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาและประเมิน

การยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเวียงท่ากานสู่รูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
  ผู้วิจัยท าการศึกษาคุณค่าของชุดมรดกเพื่อเข้าสู่
กระบวนการสังเคราะห์คุณค่า อันน าไปสู่การสร้างโมเดลการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน ซ่ึงหาก
มีการดึงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ียังคงพอมีศักยภาพ 
ประกอบกับความสามารถในการสร้างระบบการจัดการที่ดี ย่อม

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทุกยุคสมัย สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบยั่งยืนในอนาคตได้ วิธีการ
ที่จะสามารถน าเข้ามาบูรณาการการจัดการการท่องเที่ยวได้ คือ 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต  โดยใช้หลักส าคัญ 3 ประการ  ได้แก่ Story 
(เรื่องราว), Difference (ความแตกต่าง) และ significance 
(ความผูกพันระหว่างชุดมรดกกับชุมชน) โดยหลักการเหล่านี้ จะมี
รายเอียดตามหมวดหมู่ ที่จะแสดงในแผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 การเชื่อมโยงแนวคิดการเป็นพิพธิภัณฑ์มีชีวิต 

โดยในรายละเอยีดของแต่ละสว่นผู้วิจยัได้ท าการศึกษาไว้ในฉบับเต็ม 
 

ต่อมาผู้วิจัยจึงได้ท าการคัดเลือกทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่ยังคงพอมีศักยภาพ ได้ดังนี้ 1. กลุ่มโบราณสถาน 
ได้แก่ โบราณสถานกลางเมือง  โบราณสถานวัดกู่ไม้แดง และกลุ่ม
วัดอุโบสถ 2.กลุ่ม โบราณวัตถุ ได้แก่ โถลายครามมีฝา สมัย
ราชวงศ์หยวนตอนปลาย พระพุทธรูปส าริด พระเพชร  3. 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี ได้แก่ วันอนุรักษ์มรดกไทย 
ประเพณีลอยกระทง และสรงน้ าพระ 4. วิถีชีวิต ได้แก่  ตลาดนัด
ทุกวันอาทิตย์ การเลี้ยงปลาในคูรอบเวียงท่ากาน ข้าวแต๋นระดับ 
5 ดาว ผู้วิจัยได้ท าการค้นหาคุณค่าหัวใจส าคัญของแต่ละชุดมรดก
ตัวอย่าง จ านวน 3 ส่วน ได้แก่ โบราณสถานกลางเวียง หลวงพ่อ
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เพชร และประเพณีสรงน้ าพระ เนื่องจากชุดมรดกทั้ง 3 มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยได้จัดท ารูปแบบกิจกรรมการสรงน้ าพระ ซ่ึงมี
ความแตกต่าง สิ่งที่แตกต่างคือ เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัตถุ 
ในมิติของประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่หยุดนิ่ง เห็นความมีชีวิต 
เห็นวิถีการด าเนินชีวิต การน าเอาพระพุทธรูปที่ขุดพบในพื้นที่ 
รวมถึงหลวงพ่อเพชรมาท าการชุบชีวิต โดยไม่ต้องสร้าง
จินตนาการ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ของการมา

พิพิธภัณฑ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป สามารถเห็นผู้คนเดินไปมาโดยไม่
ต้องมีกลไกขับเคลื่อน เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการถอดคุณค่าของชุด
มรดกทั้ง 3 ส่วน ผู้ศึกษา จึงได้เพิ่มกิจกรรมการสรงน้ าพระธาตุ 
บริเวณโบราณสถานกลางเวียง ซ่ึงในอดีตนั้นถือเป็นศูนย์กลาง
ของเวียงท่ากาน และเป็นสถานที่ขุดพบพระพุทธรูปดังกล่าว จึง
ได้จัดท ากิจกรรมประเพณีการสรงน้ าพระพุทธรูปขึ้น ทั้งสามส่วน
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สามารถสร้างกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 1 วดัท่ากาน 

กิจกรรมการสรงน ้ า
พระ 

พระพทุธรูปท่ีขดุพบ 

เจดียบ์ริเวณโบราณสถานกลางเวียง 

หลวงพอ่เพชร 

จุดท่ี 2 โบราณสถาน
กลางเวียง 

ส่วนหน่ึงของโบราณสถาน
กลางเวียง 

คุณค่า 

คุณค่า คุณค่า 

เร่ืองราว เวยีงท่ากานนับเป็นอดีตหัวเมืองของหริ
ภุญไชย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสันนิษฐานวา่ พิธีสรงน ้ า
พระน้ี อาจมีความเก่ียวโยงกบัพิธีการสรงน ้ าพระ
ธาตุหริภุญไชย จงัหวดัล าพูน 

ความแตกต่าง การรวมการใส่ขนัดอกเขา้
ไปในพิธีการดว้ย และเป็นการสรงน ้ าพระ
ท่ีมีจ านวนขนัดอกสูงสุดถึง108 ขนั เป็น
การสรงน ้ าพระพุทธรูปท่ีคน้พบใน
โบราณสถานกลางเวยีงศูนยก์ลางของ
ชุมชนเวยีงท่ากานในอดีต 

ความผูกพนัระหว่างชุดมรดกกับชุมชน คติการบูชาพระพุทธรูปท่ี
ขดุพบเจอในพื้นท่ีโบราณสถาน ยงัสัมพนัธ์กบัการเกิดชุมชนเมือง
ต่างๆ อนัก่อให้เกิดคติความเช่ือ และวฒันธรรมร่วมกนัของผูค้น
หลากหลายชาติพนัธุ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทย 

เร่ืองราว ขุดพบเจอบริเวณวดักลางเวียง จึงมี
ความสัมพันธ์กับโบราณสถานกลางเวียงมี
ลักษณะท่ีเป็นฝีมือช่างเดียวกัน ซ่ึงอาจเรียก
สกุลช่างหลวง และกลุ่มหน่ึงนิยมจารึกท่ีฐาน 
ท่ีบอกศกัราชซ่ึงตรงกบัสมยัของพระเมืองแกว้ 
(กลางพุทธศตวรรษท่ี 21) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กับรูปแบบของเจดีย์ในโบราณสถานกลาง
เวยีงในยคุลา้นนา  
 

ความผูกพันระหว่างชุดมรดกกับชุมชน เป็น
โบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าและมีบารมีต่อชุมชนเวียง
ท่ากานไดท้ั้ง2 มิติ ไดแ้ก่ 1. มุมมองมิติทางโลก 
ถือเป็นพระพุทธรูปท่ีมี รูปแบบถูกสร้างขึ้ น
เฉพาะผูถื้อครองควรเป็นเจา้หรือเช้ือพระวงศ์ท่ี
อยู่ในราชส านัก มาจากช่างฝีมือท่ีเรียกว่าช่าง
สกุลหลวง ท่ีจะมีความประณีตเป็นพิเศษ ท่ีมี
ความโดดเด่นสวยงามมากท่ีสุด 2. มุมมองมิติ
ทางธรรม จากการสันนิษฐานท่ีขุดเจอในกลุ่ม
โบราณสถานกลางเวียง  นับว่า  อาจจะผ่าน
พิธีกรรมทางศาสนามาในอดีต ทั้ งยงัมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิต่อชุมชนเวยีงท่ากาน  
 

ความแตกต่าง ขดุพบ ณ บริเวณ
โบราณสถานกลางเวียง เป็น
พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัเชียง
แสน หล่อดว้ยโลหะทองสมัฤทธ์ิ มี
พุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยัขดัสมาธิเพชร  ชายสงัฆาฏิหยกั
เป็นเข้ียวตะขาบสั้นเหนือพระอรุะ เกตุ
บวัตูม ประทบันัง่บนฐานดอกบวับาน
หงายรองรับเป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิ
เพชร (แบบเชียงแสนสิงห์หน่ึง) หลวง
พ่อเพชรของเวียงท่ากานแตกต่างจาก
พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรโดยทัว่ไปท่ี
มกัท าสงัฆาฎิสั้นเหนือพระถนัแต่หลวง
พ่อเพชรท าสงัฆาฏิยาวลงมาจรดพระ

ความแตกต่าง มีขนาดใหญ่อยู่
ติดกบัต าแหน่งท่ีแกนหลกัและ
แกนรองตดักนั แนวถนนหรือ
แกนนั้นยงัอยูช่ดัเจน ซ่ึงเป็น
ผงัเมืองมาแต่โบราณ ใกลก้บั
วดัหลวงกลางเวยีงมีวดัหัวข่วง 
แสดงถึงการใชพ้ื้นท่ีภายใน
เวยีงท่ีก าหนดให้มีข่วงหรือ
สนามหลวงอยูด่ว้ย วดักลาง
เวยีงมีเจดียส์ององค ์คือเจดีย์
ทรงแปดเหล่ียม เป็นหลกัฐาน
เก่าแก่ท่ีอยูร่่วมสมยักบัหริภุญ
ไชยและเจดียท์รงระฆงัศิลปะ

ความผูกพันระหว่างชุดมรดกกับชุมชน 
ชุ มชนให้ ความ เค า รพ  นับ ถื อน า ม า ใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นบริเวณท่ีขุดพบ 
หลวงพ่อเพชร  โถลายคราม  ด้วยความท่ี
โบราณสถานกลางเวียงเป็นศูนยก์ลางของ
เวียงท่ากานในอดีต โดยกลุ่มโบราณสถาน
กลางเวียงเดิมชาวบา้นเรียกว่า “วดัร้างหลวง” 
จึงถือวา่เป็นโบราณสถานท่ีรวมความสัมพนัธ์
ของคนในชุมชนของเวียงท่ากาน ทั้งยงัไดถู้ก
จัดท า เ ป็นศูนย์ข้อ มูลการท่องเ ท่ียว  ของ
โบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นศูนยก์ลางการ
จดักิจกรรมในการรับเสด็จราชวงศ ์  
 

เ ร่ื อ ง ร า ว  มี คว าม เ ก่ า แ ก่ อ ยู่
ประมาณ พุทธศตวรรษท่ี  17 
ร่ ว มส มั ย กั บห ริ ภุญชั ย  พบ
ร่องรอยวัฒนธรรมหริภุญชัย 
แ ล ะ พ บ โ บ ร า ณ วั ต ถุ ใ น
วั ฒ น ธ ร ร ม ล้ า น น า  จ า ก
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ
ส่วนใหญ่ แสดงว่าเวียงท่ากานมี
การด ารงสืบเน่ืองจากยุคหริภุญ
ชยัจนถึงยคุอาณาจกัรลา้นนา  
 

ขดุพบ 

รูปแบบเจดียเ์ป็นรูปแบบเดียวกนั 

เพชร และประเพณีสรงน้ าพระ เนื่องจากชุดมรดกทั้ง 3 มีความ
เชื่อมโยงกัน โดยได้จัดท ารูปแบบกิจกรรมการสรงน้ าพระ ซ่ึงมี
ความแตกต่าง สิ่งที่แตกต่างคือ เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัตถุ 
ในมิติของประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่หยุดนิ่ง เห็นความมีชีวิต 
เห็นวิถีการด าเนินชีวิต การน าเอาพระพุทธรูปที่ขุดพบในพื้นที่ 
รวมถึงหลวงพ่อเพชรมาท าการชุบชีวิต โดยไม่ต้องสร้าง
จินตนาการ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ของการมา

พิพิธภัณฑ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป สามารถเห็นผู้คนเดินไปมาโดยไม่
ต้องมีกลไกขับเคลื่อน เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการถอดคุณค่าของชุด
มรดกทั้ง 3 ส่วน ผู้ศึกษา จึงได้เพิ่มกิจกรรมการสรงน้ าพระธาตุ 
บริเวณโบราณสถานกลางเวียง ซ่ึงในอดีตนั้นถือเป็นศูนย์กลาง
ของเวียงท่ากาน และเป็นสถานที่ขุดพบพระพุทธรูปดังกล่าว จึง
ได้จัดท ากิจกรรมประเพณีการสรงน้ าพระพุทธรูปขึ้น ทั้งสามส่วน
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สามารถสร้างกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี 1 วดัท่ากาน 

กิจกรรมการสรงน ้ า
พระ 

พระพทุธรูปท่ีขดุพบ 

เจดียบ์ริเวณโบราณสถานกลางเวียง 

หลวงพอ่เพชร 

จุดท่ี 2 โบราณสถาน
กลางเวียง 

ส่วนหน่ึงของโบราณสถาน
กลางเวียง 

คุณค่า 

คุณค่า คุณค่า 

เร่ืองราว เวยีงท่ากานนับเป็นอดีตหัวเมืองของหริ
ภุญไชย ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสันนิษฐานวา่ พิธีสรงน ้ า
พระน้ี อาจมีความเก่ียวโยงกบัพิธีการสรงน ้ าพระ
ธาตุหริภุญไชย จงัหวดัล าพูน 

ความแตกต่าง การรวมการใส่ขนัดอกเขา้
ไปในพิธีการดว้ย และเป็นการสรงน ้ าพระ
ท่ีมีจ านวนขนัดอกสูงสุดถึง108 ขนั เป็น
การสรงน ้ าพระพุทธรูปท่ีคน้พบใน
โบราณสถานกลางเวยีงศูนยก์ลางของ
ชุมชนเวยีงท่ากานในอดีต 

ความผูกพนัระหว่างชุดมรดกกับชุมชน คติการบูชาพระพุทธรูปท่ี
ขดุพบเจอในพื้นท่ีโบราณสถาน ยงัสัมพนัธ์กบัการเกิดชุมชนเมือง
ต่างๆ อนัก่อให้เกิดคติความเช่ือ และวฒันธรรมร่วมกนัของผูค้น
หลากหลายชาติพนัธุ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทย 

เร่ืองราว ขุดพบเจอบริเวณวดักลางเวียง จึงมี
ความสัมพันธ์กับโบราณสถานกลางเวียงมี
ลักษณะท่ีเป็นฝีมือช่างเดียวกัน ซ่ึงอาจเรียก
สกุลช่างหลวง และกลุ่มหน่ึงนิยมจารึกท่ีฐาน 
ท่ีบอกศกัราชซ่ึงตรงกบัสมยัของพระเมืองแกว้ 
(กลางพุทธศตวรรษท่ี 21) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กับรูปแบบของเจดีย์ในโบราณสถานกลาง
เวยีงในยคุลา้นนา  
 

ความผูกพันระหว่างชุดมรดกกับชุมชน เป็น
โบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าและมีบารมีต่อชุมชนเวียง
ท่ากานไดท้ั้ง2 มิติ ไดแ้ก่ 1. มุมมองมิติทางโลก 
ถือเป็นพระพุทธรูปท่ีมี รูปแบบถูกสร้างขึ้ น
เฉพาะผูถื้อครองควรเป็นเจา้หรือเช้ือพระวงศ์ท่ี
อยู่ในราชส านัก มาจากช่างฝีมือท่ีเรียกว่าช่าง
สกุลหลวง ท่ีจะมีความประณีตเป็นพิเศษ ท่ีมี
ความโดดเด่นสวยงามมากท่ีสุด 2. มุมมองมิติ
ทางธรรม จากการสันนิษฐานท่ีขุดเจอในกลุ่ม
โบราณสถานกลางเวียง  นับว่า  อาจจะผ่าน
พิธีกรรมทางศาสนามาในอดีต ทั้ งยงัมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิต่อชุมชนเวยีงท่ากาน  
 

ความแตกต่าง ขดุพบ ณ บริเวณ
โบราณสถานกลางเวียง เป็น
พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในสมยัเชียง
แสน หล่อดว้ยโลหะทองสมัฤทธ์ิ มี
พุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางมาร
วิชยัขดัสมาธิเพชร  ชายสงัฆาฏิหยกั
เป็นเข้ียวตะขาบสั้นเหนือพระอรุะ เกตุ
บวัตูม ประทบันัง่บนฐานดอกบวับาน
หงายรองรับเป็นพระพุทธรูปขดัสมาธิ
เพชร (แบบเชียงแสนสิงห์หน่ึง) หลวง
พ่อเพชรของเวียงท่ากานแตกต่างจาก
พระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรโดยทัว่ไปท่ี
มกัท าสงัฆาฎิสั้นเหนือพระถนัแต่หลวง
พ่อเพชรท าสงัฆาฏิยาวลงมาจรดพระ

ความแตกต่าง มีขนาดใหญ่อยู่
ติดกบัต าแหน่งท่ีแกนหลกัและ
แกนรองตดักนั แนวถนนหรือ
แกนนั้นยงัอยูช่ดัเจน ซ่ึงเป็น
ผงัเมืองมาแต่โบราณ ใกลก้บั
วดัหลวงกลางเวยีงมีวดัหัวข่วง 
แสดงถึงการใชพ้ื้นท่ีภายใน
เวยีงท่ีก าหนดให้มีข่วงหรือ
สนามหลวงอยูด่ว้ย วดักลาง
เวยีงมีเจดียส์ององค ์คือเจดีย์
ทรงแปดเหล่ียม เป็นหลกัฐาน
เก่าแก่ท่ีอยูร่่วมสมยักบัหริภุญ
ไชยและเจดียท์รงระฆงัศิลปะ

ความผูกพันระหว่างชุดมรดกกับชุมชน 
ชุ มชนให้ ความ เค า รพ  นับ ถื อน า ม า ใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นบริเวณท่ีขุดพบ 
หลวงพ่อเพชร  โถลายคราม  ด้วยความท่ี
โบราณสถานกลางเวียงเป็นศูนยก์ลางของ
เวียงท่ากานในอดีต โดยกลุ่มโบราณสถาน
กลางเวียงเดิมชาวบา้นเรียกว่า “วดัร้างหลวง” 
จึงถือวา่เป็นโบราณสถานท่ีรวมความสัมพนัธ์
ของคนในชุมชนของเวียงท่ากาน ทั้งยงัไดถู้ก
จัดท า เ ป็นศูนย์ข้อ มูลการท่องเ ท่ียว  ของ
โบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นศูนยก์ลางการ
จดักิจกรรมในการรับเสด็จราชวงศ ์  
 

เ ร่ื อ ง ร า ว  มี คว าม เ ก่ า แ ก่ อ ยู่
ประมาณ พุทธศตวรรษท่ี  17 
ร่ ว มส มั ย กั บห ริ ภุญชั ย  พบ
ร่องรอยวัฒนธรรมหริภุญชัย 
แ ล ะ พ บ โ บ ร า ณ วั ต ถุ ใ น
วั ฒ น ธ ร ร ม ล้ า น น า  จ า ก
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ
ส่วนใหญ่ แสดงว่าเวียงท่ากานมี
การด ารงสืบเน่ืองจากยุคหริภุญ
ชยัจนถึงยคุอาณาจกัรลา้นนา  
 

ขดุพบ 

รูปแบบเจดียเ์ป็นรูปแบบเดียวกนั 
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จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท า  Focus Group กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ านวน 20 คน เพื่อน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาเวียงท่ากานสู่ รูปแบบการท่องเที่ ยว
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จ าแนกข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม จาก
แบบสังเกต/ประเมิน การจัดท าเวที เสวนาเกี่ยวกับ ความเป็นไป
ได้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวแบบเมือง
โบราณเวียงท่ากานไปสู่รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ผลสรุปจากการ
ท า Focus Group กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมองเห็นแนวทางที่ได้จัดท าขึ้น และปัจจุบันได้มีเป้าหมายการ
จัดการการท่องเท่ียว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ
ยอมรับทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน อ.
สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก มีหลายหน่วยงาน หลาย
หน่วยงานให้ความสนใจกับทิศทางหรือรูปแบบการท่องเที่ยว
ดังกล่าว โดยการค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทาง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึง
วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชุมชนและชุมชนได้มีเป้าหมายใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของเวียงท่ากาน คือ การพัฒนาสู่
แหล่งโบราณสถานและแหล่งวัฒนธรรมส าหรับการเรียนรู้ ในรู
แบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และชุมชน
จะเป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยมีมูลนิธิของ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑา
ภรณ์และกรมศิลปากรเป็นฝ่ายสนับสนุน  

 
5. สรุปและอภิปรายผล  

พื้นที่เวียงท่ากานนั้นได้เริ่มค้นพบเมืองเก่าเวียงท่ากาน
เป็นครั้งแรกขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 โดยชมรมศึกษาวัฒนธรรม
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันเวียงท่ากานก็
จัดเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ประกอบไปด้วยโบราณสถานต่างๆ เช่น 
กลุ่มโบราณสถานกลางเวียงซ่ึงมีเจดีย์ที่สร้างในสมัยหริภุญไชย
และสมัยล้านนาตั้งอยู่ ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดพบในเวียงท่ากาน 
บางส่วนได้มีการจ าลองและน ามาจัดแสดงไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูลที่
ตั้งอยู่ในบริเวณโบราณสถานกลางเวียง 

จากการส ารวจเบื้องต้นพื้นที่เวียงท่ากานปีพ.ศ. 2556 
มีปรากฏการการท่องเที่ยวที่ดูเงียบเหงาและยังคงเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวน้อยมาก ถึงแม้ว่าพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์
อุปถัมภ์โครงการจะยังทรงอยู่ในช่วงรวบรวมรายได้เพื่อสมทบทุน
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากานและยังทรงจัดกิจกรรมอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ กรมศิลปากร รวมถึงชุมชนเวียงท่ากานเองก็ได้มีการ
เชิญชวนผ่านสื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยือนแหล่งโบราณสถานแห่งนี้
แล้วก็ตามที แต่ในทางผลตอบรับจากการเก็บเบื้องต้นการ
ท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานเวียงท่ากานก็ยังคงมีจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่จัดว่าปริมาณน้อยเนื่องจากยังไม่เป็นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไป มีสมาชิกบางส่วนในชุมชนที่มี
ความเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนและพยายามจะสืบสานต่อเป็นอย่าง
ดี แต่ยังขาดความลึกซ้ึงผูกพันในเรื่องราว รวมถึงขาดความ

เชื่อมโยงและความต่อเนื่องในกลุ่มชุมชนเอง ถึงแม้จะมีการ
รวมกลุ่มการแสดงสืบสานประเพณี วิถีชีวิต และคนในชุมชน
พอจะทราบว่าคุณค่าของชุมชนคืออะไร แต่ยังคงมีการจัดการโดย
ขาดการแบบแผนพิจารณาคุณค่าชุดมรดกของชุมชน รวมถึง
ชุมชนไม่อาจปฏิเสธต่ออิทธิพลของกระบวนการท่องเที่ยวกระแส
หลักที่ถูกขับเคลื่อนโดยทุนนิยมแนวใหม่และกระบวนการของ
โลกาภิวัฒน์ได้ ท าให้การจัดการการท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา
ยังคงมีรูปแบบการท่องเท่ียวกระแสหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Baudrillard, 1998 (อ้างถึงใน อธิคมโกมล วิทยาธร, 2548) 
ที่ระบุว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุและการบริโภคในสังคมปัจจุบันไม่ได้
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าด้วยเรื่องของอรรถประโยชน์ (utility) หรือ
ทฤษฎีแห่งความพึงพอใจ (pleasure) โดยทั่วไป แต่น่าจะวางอยู่
บนรากฐานของการสร้างคุณค่าและความหมายของวัตถุที่ ถูก
สร้างขึ้นมาในสังคม ซ่ึงตั้ งอยู่บนตรรกะแห่งความแตกต่าง 
(difference) และเป็นเง่ือนไขที่ท าให้มนุษย์ก้าวเข้าสู่การบริโภค
เชิงสัญญะ ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วรูปแบบการท่องเที่ยวกระแสหลักที่
ชุมชนไม่ได้มีการจัดการส่วนมากมักก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดการกระจายรายได้ที่ไม่
เป็นธรรมต่อชุมชน มีปัญหาเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีผลต่อ
คุณภาพชีวิต สินค้า รวมถึงอาจเป็นตัวท าลายวัฒนธรรม  

ในกรณีของเวียงท่ากาน มีเง่ือนไขที่เข้าประเด็นของ
การท่องเที่ยวรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือ มีความเข็มแข็งของ
ชุมชน โดยวิถีชีวิตยังคงมีความสัมพันธ์กับโบราณสถานหาก
ต้องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวจากเมืองโบราณไปสู่การ
ท่องเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของเวียงท่ากาน ต้องพิจารณา 
มรดกที่สามารถจับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้ รวมถึงวิถีชีวิต
ที่มีความสัมพันธ์กับชุดมรดก ตรงนี้จึงจ าเป็นต้องใช้แนวคิด ทุน
ทางสังคม และกระบวนการท้องถิ่นภิวัฒน์ (Localization) ท า
การฟื้นชุบชีวิต ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ ซ่ึงจะเน้นเป็น 3 มิติ ได้แก่ Story (เรื่องราว), 
Difference (ความแตกต่าง) และ significance (นัยส าคัญ) ต่อ
วิถีชีวิตของชุมชน โดยชุมชนสามารถเป็นเจ้าของ ควบคุมและ
จัดการได้ด้วยตนเองจุดนี้จะต้องให้เห็นเรื่องราว ทั้ง 3 มิติออกมา 
ถึงจะเรียกได้ว่า การเข้าสู่รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างแท้จริง 
แต่ก็ ไม่ ได้ท า ให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เกิดขึ้นได้อย่างทันที ซ่ึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร , 2555) ที่
ระบุว่า การท าความเข้าใจพลังของทุนทางสังคม ที่ยังพอมี
ศักยภาพอยู่  จ า เป็นต้อง เลือกสรร ทุนทางสั งคม อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง และ ทุนทางสังคมที่ผ่านการเลือกสรรไปขับเคลื่อน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเรื่องปากท้อง จากนั้นมันจะไปสร้างวิถี
ชีวิตใหม่อย่างขยายได้เอง เนื่องจาก ทุนทางสังคมที่ เราให้
ความส าคัญนั้นมีหลายมิติ และทุกมิติยึดโยงกับวิถีชีวิตทั้งนั้น ไม่
มากก็น้อย ซ่ึงจะขับเคลื่อนโดยใช้แนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซ่ึงจะสามารถอยู่คู่กับทุนแบบใหม่ กับ Globalization จึงจะ
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ตามมาภายหลัง ไม่มีการกระโดดข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาด ซ่ึงใน
รูปแบบนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า เป็นกระบวนการน า Localization มา
ต่อรองกับ Globalization เมื่อวิเคราะห์ทรัพยากรของจริงที่จะ
เป็นทุนของชุมชนในการท่องเท่ียวนั้น เราจ าเป็นที่จะตอบค าถาม
ให้ได้ว่าเบื้องลึกแล้วแท้จริงชุมชนนั้นต้องการเน้นอยากที่จะให้
ชุมชนนั้นมีการท่องเท่ียวเติบโตไปในทิศทางรูปแบบใดเป็นส าคัญ 
หรือแม้หากชุมชนมีการประกอบสร้างแนวคิดและมีการลงลึกถึง
เง่ือนไขในการจัดการทุนการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และน าไปสู่
หลักการจัดการท่องเท่ียวแบบใหม่ในพื้นที่โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภายนอกและภายในชุมชนร่วมมือกัน เมื่อพิจารณาพื้นที่เวียง
ท่ากานนั้นหากแจกแจงความโดดเด่นทั้ง 3 ด้านแล้ว จะเห็นเป็น
เหมือนวงกลมเล็กๆ 3 วงที่มีการวางซ้อนทับเหลื่อมล้ ากันอยู่ชุด
มรดกด้านโบราณสถานยังนับว่ายังเป็นขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบ
กับแหล่งโบราณสถานอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์มี
ความเป็นมาในระดับหัวเมืองเล็กหน้าด่านไม่ใช่ในระดับเมือง
หลวงราชธานี เห็นได้ว่าในส่วนของการโดดเด่นของบริบทพื้นที่
นั้นยังนับว่าน้อยนัก หากแต่ผู้ศึกษามีความสนใจถึงความโดดเด่น
ในส่วนท่ี 3 คือการยังด ารงคงอยู่ของวัฒนธรรม แนวคิด วิถีชีวิต
ในแบบเดิมๆที่ตกทอดผ่านการคัดกรองจากกาลเวลาสู่รุ่น
ลูกหลานในปัจจุบันว่ายังด ารงคงอยู่จริงแท้หรือไม่ทั้งที่ชุดมรดก
นั้นได้ผ่านการถูกทิ้งร้างมาในประวัติศาสตร์แล้วช่วงระยะหนึ่ง  

ดังนั้นหากต้องการประยุกต์ไปสู่รูปแบบพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิตได้อย่างยั่งยืนจะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. เง่ือนไขการเป็น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (ได้แก่ Story (เรื่องราว), Difference (ความ
แตกต่าง) และ significance (นัยส าคัญ) ต่อวิถีชีวิตของชุมชน) 2. 
การใช้แนวทุนทางสังคมมาประยุกต์เพื่อค้นหาคุณค่ารวมถึงการ
สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรการท่องเที่ยว  และ3. การ
แปลงคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวไปสู่มูลค่า ทั้ง 3 ส่วน 
เมื่อพิจารณารูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีพื้นที่
ไหนที่สามารถจัดการองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนได้อย่างชัดเจน โดย
ชุมชนจะต้องสามารถจัดการและควบคุมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
แนวคิดของปุ่น เท่ียงบูรณธรรม (2553) ที่กล่าวว่าการส่งเสริมให้
คนในชุมชนเคารพและตระหนักถึงแก่นแท้และความเป็นตัวตน
ทางวัฒนธรรมของเมือง โดยมีพื้นฐานจากความเข้าใจว่าท าไมเรา
จึงต้องอนุรักษ์ และเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ ชุมชนต้องร่วมมือกันสร้าง
กฎระเบียบส าหรับการเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมมีข้อก าหนด
และแนวทางของชุมชนที่ชัดเจนหรือส่งต่อให้คนรุ่นหลัง ซ่ึงก็คือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลสรุปจากการท า Focus Group กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองเห็นแนวทางที่ได้จัดท า
ขึ้น และปัจจุบันได้มีเป้าหมายการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยอมรับทิศทางการพัฒนาสู่
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้
เนื่องจาก มีหลายหน่วยงาน หลายหน่วยงานให้ความสนใจกับ
ทิศทางหรือรูปแบบการท่องเท่ียวดังกล่าว โดยการค้นหาคุณค่าที่

มีอยู่ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมด้าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต
ของชุมชน 

 
6. กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ 
ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้
ค าปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์จนกระทั่งการศึกษาอิสระลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบพระคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ชาวบ้านในชุมชนเวียงท่ากานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลต่างๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ แลน้องๆ ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ 
และให้ก าลังใจในการท าการศึกษาครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว 
ที่คอยห่วงใยและให้ก าลังใจตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งการศึกษา
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสุดท้ายขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตและสังคมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การศึกษา
ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน  
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การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่่า (การออกแบบ) 
Technology Transfer of LED for Low Carbon Society (Design) 

 

คิดชาย  อุณหศิริกลุ (Kidchai  Unhasirikul)*    มนัส  อุณหศิริกลุ (Manus  Unhasirikul)** 
 

บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่่า (การออกแบบ)  มีวัตถุประสงค์  เพื่อการ

ออกแบบชุดสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดี  ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   วิธีการวิจัย คือ  ก่าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ   การพัฒนาข้อก่าหนด   สร้างแนวคิดในการออกแบบ  และการออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง   ผลการวิจัย
สรุปว่า  ได้ออกแบบชุดสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดีรวม  3 ชุด  คือ  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนที่  เพื่อแสดงการ
แปลงพลังงานไฟฟ้าเชิงกลและจุดเด่นของแอลอีดีในการให้แสงสว่างได้ ขณะที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง   ชุดสาธิต
แอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม  เพื่อใช้แสดงถึงการท่างานร่วมกันอย่างเหมาะสม  ท่าให้สามารถแสดงผลจากแอลอีดีอย่าง
แม่นย่ารวดเร็ว   และชุดสาธิตแอลอีดีกับการใช้งานรูปแบบใหม่  เพื่อแสดงถึงการใช้ประโยชน์จากแอลอีดีในรูปแบบ
วิธีการซึ่งแตกต่างจากวิธีการเดิม   ในแต่ละชุดสาธิตนั้น ประกอบด้วย ชุดวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสาธิต   
เอกสารมีรายละเอียดหัวข้อ คือ  วัตถุประสงค์  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  วิธีการและผลที่ได้  ค่าถามท้ายการ
สาธิต และเอกสารอ้างอิง  

 

ABSTRACT 
This research project, Technology Transfer of LED for Low Carbon Society (Design), was aimed 

to design the demonstration package for LED application used for technology transfer in a community. 
The research procedures included identify needs, develop specifications, conceptual design and 
embodiment design.   The research findings were concluded.   The following three sets of the 
demonstration package were designed.   The demonstration of LED and movements showed electro-
mechanical energy conversion and creating lights amidst continual movements.   The demonstration 
of LED and control equipment showed appropriateness of operations with accurate and fast LED 
results.   The demonstration of LED and innovation showed advantages and implementation of LED in 
new forms.  The demonstration package for LED application included set of materials, equipment and 
documents.   The documents showed objectives, theories, materials and equipments, methods and 
results, questions and references.    
 

 
ค่าส่าคัญ :  การถ่ายทอดเทคโนโลยี    แอลอีดี    สังคมคาร์บอนต่่า 
Key Words : Technology Transfer,   LED,   Low Carbon Society 
*อาจารย ์  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
**ครู   ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี   เขต 2 
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บทน่า 
ระบบไฟฟ้าของไทย ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  จะเห็น

ว่าก่าลังผลิตติดตั้งของระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี  
จากขนาด 30,607 เมกะวัตต์  ในปี 2552  เพิ่มมาเป็น 
33,681 เมกะวัตต์  ในปี 2556   ในการใช้พลังงานไฟฟ้า
จากปริมาณ  135,209 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ในปี 2552  
เพิ่มมาเป็น  164,323 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ในปี 2556 
ในช่วง 5 ปี เพ่ิมขึ้นราว  21.5 %  ดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1  การใช้  ผลิตและก่าลงัผลิตติดตั้งระบบไฟฟ้า 

พ.ศ. 

การใช้
พลังงาน
ไฟฟ้า 

ก่าลังการ
ผลิตติดต้ัง

ไฟฟ้า 

การผลิต
พลังไฟฟ้า

สูงสุด 

การผลิต
พลังงาน
ไฟฟ้า 

MkWh MW MW MkWh 
2552 135,209 30,607 23,064 148,390 
2553 149,320 31,485 25,094 159,518 
2554 148,700 31,773 23,388 155,986 
2555 162,668 33,177 24,825 168,471 
2556 164,323 33,681 26,598 169,593 

(ที่มา : สถิติพลังงานของประเทศไทย ป ี2556. หน้า 46) 

มีการประมาณว่า อังกฤษใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ
แสงสว่าง ราว  19 % ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด (The 
Society of Light and Lighting, 2009 : p 120)  ถ้าใช้
ตัวเลขน้ี ประมาณว่าไทยใช้ไฟฟ้าเท่าไรในระบบแสงสว่าง 
นั่นคือ 19 % ของการใช้ 164,323 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง  
ในปี 2556  มีปริมาณถึง  31,221 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง  
เมื่อมาคิดมูลค่าจากราคาไฟฟ้า  โดยใช้ราคาเฉลี่ย 3.63 
บาทต่อหน่วย  เขตนครหลวง และราคาเฉลี่ย 3.46 บาท
ต่อหน่วย เขตภูมิภาค (ดุลยภาพพลังงานของไทย, 2555 
: 71) เป็นราคาเฉลี่ย 3.54 บาท/หน่วย  ดังนั้นไฟฟ้าที่ใช้
ในระบบแสงสว่างคือ 31,221 x 3.54 = 110,522  ล้าน
บาทต่อปี  น่ันคือ  ใช้ไฟฟ้าในแสงสว่างมากกว่าแสนล้าน
บาทต่อปี   ถ้าประหยัดพลังงานในแสงสว่างเพียง  5 %  
จะประหยัดเงินคนไทยได้มากกว่า 5,500 ล้านบาทต่อปี 
และยังลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.542 x 31,221 
= 16,922 ล้านกิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (M kg 
CO2) (รายงานสถิติพลังงานของไทย, 2556) 

มีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้นี้ แอลอีดีจะน่ามาใช้
งานทดแทนหลอดไฟฟ้าทั่วไป  เนื่องจากแอลอีดี  มีข้อดี
ที่ซึ่งเหนือกว่าหลอดไฟท่ัวไป คือ  (1) แอลอีดีใช้พลังงาน
น้อยมาก  ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้มากถึง  90-95 %   
(2) แอลอีดีมีอายุการใช้งานยาวนาน  ประมาณกันว่าจะ
มีอายุใช้งานปกติราว  35,000-50,000 ช่ัวโมง และอาจ
มากถึง  100,000 ช่ัวโมง   ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์
มีอายุใช้งานปกติประมาณ 10,000-15,000 ช่ัวโมง  และ
หลอดไส้มีอายุใช้งานปกติประมาณ 1,000-2,000 ช่ัวโมง 
เท่านั้น   (3) แอลอีดีมีหลายสี  หลายขนาด และหลาย
รูปแบบ  จึงสามารถให้แสงสีต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพกว่า
แสงสีจากเทคโนโลยีแสงสว่างแบบอ่ืน   (4) แอลอีดีไม่ก่อ
เกิดความร้อนที่หลอดมากเหมือนกับแสงสว่างแบบอื่น ๆ   
ดังนั้นจึงลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ และช่วยลดความร้อน
จากหลอดไฟภายในอาคารได้   (5) แอลอีดีทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดี  เช่น  สามารถใช้ในเครื่องมือซึ่งมี
การสั่นสะเทือนได้ หรือใช้ในสภาวะที่รุนแรงอ่ืนๆ เป็นต้น   
(6) แอลอีดีสามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็ว   เร็วมากกว่า
เทคโนโลยีแสงสว่างอื่น ๆ   (7) แอลอีดีสมารถให้ความ
สว่างเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว   ภายในเวลาเป็นไมโครวินาที
เท่านั้น  ซึ่งเร็วมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์และเร็วกว่า
หลอดไส้ประมาณ 10 เท่าตัว   (8) แอลอีดีมีขนาดเล็ก   
จึงสามารถน่ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายมาก   
(9) แอลอีดีไม่มีสารพิษอยู่ภายในหลอด (Brian Clark 
Howard, 2011) จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่า   
(10) แอลอีดีสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่่ามาก  ใช้ได้ถึง
ค่า  -40 องศาเซลเซียส (Craig Dilovie, 2006)   (11) 
แอลอีดีสามารถปิดเปิดได้บ่อยครั้ง   แอลอีดีใช้ในงานที่
ปิดเปิดบ่อยได้ดี  ไม่เหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่
หลอดจะเสียเร็วขึ้น  เมื่อต้องปิดเปิดบ่อยขึ้น   (12) การ
หรี่ไฟ   แอลอีดีสามารถจะหรี่แสงสว่างได้ง่าย ด้วยวิธีลด
ค่ากระแสไบแอสตรง หรือด้วยวิธี PWM  (13) การโฟกัส
แสง   ตัวแอลอีดีสามารถที่จะออกแบบให้โฟกัสแสงของ
ตัวเองได้  ขณะที่หลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์  ยัง
ต้องพึ่งตัวสะท้อนภายนอกในการรวบรวมแสงและส่องไป
ยังจุดที่ต้องการ (Wikipedia-LED, 2015) 
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แอลอีดีเป็นเทคโนโลยีของแสงสว่างในยุคปัจจุบัน
และอนาคต  เป็นแสงสว่างจากสารกึ่งตัวน่าที่จะน่ามาใช้
แทนท่ีหลอดไฟฟ้าแบบเดิม   จากข้อดีของแอลอีดีจะช่วย
ลดขยะของหลอดไฟเดิม  เพิ่มประโยชน์ และยังประหยัด
พลังงานได้มาก   แม้ว่าปัจจุบันนี้ แอลอีดียังมีราคาแพง
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแสงสว่างแบบเดิม  แต่ในอนาคต
อันใกล้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการ
ใช้งานแพร่หลายมากขึ้น   ดังนั้นการรับรู้และเข้าใจถึง
ข้อดีข้อเสีย และแนวทางในการใช้งานอย่างคุ้มค่า    จึง
เป็นสิ่งจ่าเป็นมากในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและ
น่าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์   เนื่องจากความจ่าเป็นที่
จะต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่่า (Low Carbon 
Society) เพราะปัญหาโลกร้อน (Global Warming) 
(J.David Neelin, 2010)  ดังน้ันการรับทราบเทคโนโลยี
และน่ามาใช้ประโยชน์ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่่า ถือว่าเป็น
แนวทางหนึ่ง  โดยใช้แอลอีดีเข้ามาช่วยประหยัดพลังงาน   
สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  ควรมีบทบาทช่วยเผยแพร่
เทคโนโลยีให้ความรู้กับชุมชน   คณะผู้วิจัยจึงได้จัดท่า
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอน
ต่่า (การออกแบบ) ขึ้นมา  เพื่อออกแบบพัฒนาชุดสาธิต
การประยุกต์ใช้แอลอีดี ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การออกแบบพัฒนาชุดสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดี
นั้น  จะใช้กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ   เพื่อให้สามารถ
จัดท่าชุดสาธิตได้อย่างสมบูรณ์   กระบวนการออกแบบ
ด้านวิศวกรรม (Engineering Design Process)  แบ่งได้ 
7 ข้ันตอน (Haugh Jack, 2013)  คือ  (1) ก่าหนดปัญหา
หรือความต้องการ (Identify Needs)   (2) การพัฒนา
ข้อก่าหนด (Develop Specifications)   (3) แนวคิดใน
การออกแบบ (Conceptual Design)  (4) การออกแบบ
ในลักษณะเป็นรูปร่าง (Embodiment Design)  (5) การ
ออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design)   (6) การ
สร้างต้นแบบและการทดสอบ (Build Prototype and 
Prototype Testing)   (7) การยอมรับของผู้ใช้งาน 
(Customer Acceptance)  แต่มีบางต่าราระบุขั้นตอน
แตกต่าง คือ  กระบวนการออกแบบด้านวิศวกรรม  แบ่ง
ได้ 7 เฟส (George E.Dieter, 2009) คือ  (1) แนวคิดใน

การออกแบบ (Conceptual Design)  (2) การออกแบบ
ในลักษณะเป็นรูปร่าง (Embodiment Design)  (3) การ
ออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design)   (4) การ
วางแผนส่าหรับการผลิต (Planning for Manufacture)   
(5) การวางแผนส่าหรับการจัดจ่าหน่าย (Planning for 
Distribution) (6) การวางแผนส่าหรับใช้งาน (Planning 
for Use)   (7) การวางแผนส่าหรับยกเลิกผลิตภัณฑ์ 
(Planning for Retirement of The Product)  แต่เมื่อ
พิจารณากิจกรรมพื้นฐานแต่ละขั้นตอนแล้ว กระบวนการ
ออกแบบวิศวกรรมในแต่ละต่าราก็ไม่แตกต่างกัน  ดังนั้น
ส่าหรับโครงการวิจัยนี้  ด่าเนินงานตาม 7 ข้ันตอนข้างต้น   
ซึ่งจะน่าเสนองานวิจัยใน 4 ข้ันตอนแรก  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อการออกแบบชุดสาธิตการประยุกต์ใช้แอลอีดี ซ่ึง

ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

วิธีการวิจัย 
1. ก่าหนดปัญหาหรือความต้องการ ( Identify 

Needs)   ด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
แนวทางการด่าเนินงานที่ผ่านมา  แล้วก่าหนดให้มาเป็น
ความต้องการในการแก้ไขหรือลดปัญหา 

2. พัฒนาข้อก่าหนด (Develop Specifications)   
จากความต้องการในการแก้ไขปัญหา  น่ามาพัฒนาต่อให้
เป็นข้อก่าหนด ซึ่งสามารถระบุได้ชัดเจนทั้งในด้านของ
วัตถุประสงค์ และการระบุขอบเขตหรือปริมาณงานที่
สามารถด่าเนินการได้ 

3. สร้างแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual 
Design)   จากข้อก่าหนดน่ามาศึกษาทบทวนแนวทางใน
การออกแบบตามแง่มุมที่เป็นไปได้  ที่สามารถจะท่าเป็น
ชุดสาธิตออกมาได้ในทางปฏิบัติ 

4. การออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่างหรือแบบ 
(Embodiment Design)  จากแนวคิดน่ามาพิจารณา
แนวทางเลือก ในการออกแบบให้ได้สถาปัตยกรรมของ
ผลิตภัณฑ์  ออกแบบรูปทรง และออกแบบตัวแปรที่ใช้  
ก่อนท่ีจะเริ่มด่าเนินการออกแบบในรายละเอียด 
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ผลการวิจัย 
1. ก่าหนดปัญหาหรือความต้องการ 

จากข้อมูลที่ได้รับ จะเห็นว่าไทยใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเพิ่มมากกว่า 21.5 % ในรอบ 5 ปี   
เฉพาะระบบแสงสว่างใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า แสนล้าน
บาทต่อปี   ถ้าประหยัดได้ 5 % จะประหยัดเงินคนไทย
ได้มากกว่า ห้าพันล้านบาทต่อปี   แอลอีดีเป็นเทคโนโลยี
แสงจากสารกึ่งตัวน่า ที่ได้น่ามาใช้แทนท่ีเทคโนโลยีหลอด
ไฟฟ้าเดิม  ด้วยข้อดีของแอลอีดีที่เหนือกว่าหลอดไฟเดิม  
จึงเพ่ิมประโยชน์และประหยัดพลังงานได้มาก  ดังนั้นการ
รับรู้เทคโนโลยี  เข้าใจถึงข้อดีข้อเสีย และแนวทางใช้งาน
อย่างคุ้มค่า  จึงจ่าเป็นเพื่อใช้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
และน่าเทคโนโลยีแอลอีดีมาใช้ประโยชน์   จึงควรจัดท่า
ชุดสาธิต เพื่อใช้แสดงการประยุกต์ใช้งานของแอลอีดีใน
ด้านต่าง ๆ   

ชุดสาธิตแสดงการประยุกต์ใช้งานของแอลอีดี  ควร
จะประกอบด้วย  (1) การสาธิต  โดยการแสดงหรือท่าให้
ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมการอธิบาย  จะช่วยในการท่าความ
เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว   (2) การประยุกต์ใช้งาน  แสดงถึง
แนวทางประยุกต์  จะช่วยการพัฒนางานและสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้รวดเร็วข้ึน  (3) การเชื่อมโยงภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  เพื่อช่วยให้มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีได้อย่าง
ลึกซึ้งมากขึ้น  สามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้   ดังนั้น
ในการสาธิตประยุกต์แอลอีดีของแต่ละเรื่อง  จึงควรจะมี
ส่วนประกอบท้ังสามส่วน 

2. การพัฒนาข้อก่าหนด  
จากการศึกษาข้อมูล แนวทางในการประยุกต์ใช้งาน

แอลอีดีในปัจจุบัน  ทั้งจากต่ารา  เว็บไซด์ และฐานข้อมูล
ต่างๆ  พบว่ามีการประยุกต์ใช้งานไม่น้อยกว่า 6 แนวทาง 
(คิดชาย และคณะ, 2558)   ซึ่งบทความนี้จะน่าเสนอใน  
3 แนวทาง  ดังนี้ 

2.1  แอลอีดีกับการเคลื่อนที่   เนื่องจากแอลอีดีมี
ขนาดเล็ก  ใช้พลังงานน้อย   และการให้แสงสว่างจะเป็น
การท่างานภายในสารกึ่งตัวน่า จึงไม่มีช้ินส่วนเคลื่อนไหว
และไม่เกิดความร้อน   ท่าให้แอลอีดีสามารถให้แสงสว่าง
ได้ดีและอย่างต่อเนื่อง  แม้ขณะที่ได้มีการเคลื่อนที่  หรือ

มีการสั่นสะเทือนก็ตาม  ดังนั้นหลายผลิตภัณฑ์จึงได้ใช้
จุดเด่นนี้ ในการให้แสงสว่างประกอบการแสดงกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีต้องเคลื่อนทีไ่ด้    ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อน
ทีน่ี้  จึงควรมีข้อก่าหนดว่า  เพื่อแสดงถึงการให้แสงสว่าง
ของแอลอีดีในขณะที่มีการเคลื่อนทีอ่ย่างต่อเนื่องได้  โดย
ให้แสดงการใช้พลังงานจากการเคลื่อนทีน่ั้น แปลงมาเป็น
พลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดี  แสดงทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ  ว่ามีวิธีการใช้งานและหลักการ
ท่างานอย่างไร  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถที่จะ
ออกแบบหรือเลือกใช้งานให้เหมาะกับความต้องการได้ 

2.2  แอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม  เนื่องจากแอลอีดี 
สามารถเปิดปิดวงจรได้รวดเร็วมากกว่าหลอดไฟแบบเดิม 
และให้ความสว่างได้เต็มที่ ภายในเวลาเป็นไมโครวินาที
เท่านั้น  และในปัจจุบันมีอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งเป็นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ท่างานได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างแอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม   
จะท่าให้แสดงแสงสีจากแอลอีดีได้อย่างแม่นย่ารวดเร็ว 
มากกว่าหลอดไฟแบบเดิม   ชุดสาธิตแอลอีดีกับอุปกรณ์
ควบคุม จึงควรมีข้อก่าหนดว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึง การ
ท่างานร่วมกันระหว่างแอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม  ในการ
ให้แสงสว่างสีต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย่าและรวดเร็ว แสดงทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ   ว่ามีวิธีการใช้งานและหลักการ
ท่างานอย่างไร  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถที่จะ
ออกแบบหรือเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการได้ 

2.3  แอลอีดีกับการใช้งานรูปแบบใหม่  เนื่องจาก
แอลอีดีมีขนาดเล็กและใช้พลังงานน้อยมาก   จึงสามารถ
น่าไปประยุกต์ใช้งานในวิธีการใหม่  ซึ่งแตกต่างไปจากวิธี
ในแบบดั้งเดิมได้อย่างหลากหลาย  เช่น  จากเดิมระบบ
อนาล็อก มาเป็นระบบดิจิตอล  เป็นต้น   ดังนั้นชุดสาธิต
นี ้จึงควรมีข้อก่าหนดว่า  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน่าไปใช้
งาน ในรูปแบบวิธีการซึ่งต่างจากวิธีการเดิม และสามารถ
ให้ผลงานท่ีดีกว่าในแบบเดิมอีกด้วย  แสดงทั้งด้านทฤษฎี
และทางปฏิบัติ  ว่ามีวิธีการใช้งานและหลักการท่างาน
อย่างไร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถจะออกแบบ
หรือเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการได้  

3. สร้างแนวคิดในการออกแบบ  
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3.1  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนที ่
ชุดสาธิตนีใ้ห้มีส่วนเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถท่าได้หลาย

รูปแบบ  แต่ควรจะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที ่ ในลักษณะซึ่งเรา
สามารถใช้หมุนได้  เหตุที่ควรจะเลือกอุปกรณ์แบบหมุน 
เพราะว่าท่าให้การเคลื่อนที่ภายในชุดสาธิตท่าได้สะดวก  
เนื่องจากสามารถจ่ากัดพื้นที่ใช้งานได้  ดังนั้นอาจเลือกให้
เป็น ชุดกังหันลมกับแอลอีดี หรือเป็นชุดล้อสเก็ตหมุนกับ
แอลอีดี  เป็นต้น  แล้วจึงให้ม ีวงจรแสดงหลักการท่างาน
ประกอบภายในชุดสาธิต  เริ่มตั้งแต่แหล่งพลังงาน  การ
แปลงรูปพลังงาน จนกระทั่งถึงชุดแอลอีดี  เพื่อให้เห็น
ขั้นตอน  ในการเกิดแสงสว่างจากแอลอีดี  ขณะที่ใช้แรง
จากการหมุนนั้น ให้เป็นต้นก่าเนิดของแหล่งพลังงาน  
เพื่อใช้ในการแปลงเป็นพลังไฟฟ้าใหก้ับแอลอีดี 

เอกสารประกอบการสาธิตในชุดนี้  ควรจะให้มีการ
อธิบายหลักการท่างานในตัวของแอลอีดีในการเปล่งแสง   
และหลักการแปลงพลังงานไฟฟ้าเชิงกล คือ  ระบบไฟฟ้า  
ระบบทางกล และการเช่ือมต่อทางสนามแม่เหล็ก  หรือ 
ใช้หลักการผลิตไฟฟ้า จากการใช้ขดลวดใหม้าหมุนตัดกับ
สนามแม่เหล็ก นั่นเอง  ซึ่งจะเป็นทฤษฎีการก่าเนิดไฟฟ้า
ที่สามารถใช้อธิบายการสาธิตในเรื่องนี้ ให้มีสมการส่าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิสูจน์หลักการดังกล่าว  นอกจากนั้น
ควรอธิบายการเช่ือมต่อวงจรเข้ากับแอลอีดี ซึ่งอาจแสดง
ทั้งวงจรจริงและวงจรไดอะแกรม  รวมถึงการค่านวณหา
ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมด้วย 

3.2  ชุดสาธิตแอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม 
ชุดสาธิตลักษณะนี้ จะเลือกใช้ให้เป็นระบบไฟเบรก

ของรถยนต์ หรือให้เป็นระบบไฟจราจรก็ได้  เนื่องจากจะ
มีความสอดคล้องกับหลักการ คือ  มีชุดอุปกรณ์ควบคุม
และให้แสดงแสงสีอย่างรวดเร็วกว่าหลอดไฟแบบเดิม ซึ่ง
เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้อง  เช่นกรณี  ไฟเบรก
ของรถ  เมื่อใช้แอลอีดีให้แสงสว่างเร็วกว่าหลอดไส้เดิมถึง 
0.5 วินาที ซึ่งมีระยะทางเท่ากับตัวรถ  เมื่อใช้ความเร็วรถ
ตามทางด่วนท่ัวไป  ดังนั้นจึงเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับข่ี
ได้ (Wikipedia-LED, 2015)   ในที่นี้ควรเลือกใช้ ระบบ
ไฟจราจรเป็นแบบสามแยกหรือสี่แยก นั่นคือ  ให้มีชุด
อุปกรณ์ควบคุม  เพื่อให้แสงแอลอีดีสว่าง เรียงเป็นล่าดับ 
ตามแสงสีจราจรและภายในเวลาที่ก่าหนดได้  อุปกรณ์ที่

ควบคุมนั้นอาจจะเลือกใช้เป็นชุดพีแอลซี (PLC) หรือ ชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์  หรือ ใช้ไอซีตัวนับ 4017 ร่วมกับ 
ไอซีเวลา 555  แล้วใช้กับ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ   ท่าให้
แอลอีดีสว่างตามล่าดับของ แสงสีและเวลาของไฟจราจร   
เหตุที่ควรเลือกใช้ระบบไฟจราจรในการสาธิต  เนื่องจาก
เป็นระบบที่ส่าคัญ  มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนและรถตาม
ท้องถนนมากมาย  จึงต้องการให้ท่างานได้แสงสีที่แม่นย่า 
และรวดเร็วภายในเวลาที่ก่าหนด 

เอกสารประกอบชุดสาธิตนี้  ควรจะให้มีการอธิบาย
หลักการท่างานของแอลอีดีในการเปล่งแสง  อธิบายหลัก 
การพื้นฐานของไฟจราจร   หลักการท่างานของอุปกรณ์
ควบคุมที่ได้เลือกใช้งาน  และหลักการท่างานใช้ปรับตั้ง
เวลาของวงจรควบคุมไฟจราจรที่ได้ใช้ในชุดสาธิตนี้   

3.3  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการใช้งานรูปแบบใหม่ 
ชุดสาธิตลักษณะนี้ ควรแสดงให้เห็นความแตกต่าง

ของการใช้งานในแบบเดิมและแบบใหม่  การประยุกต์ใช้
แอลอีดีส่วนมากเป็นการใช้ทดแทนของเดิม เช่น ไฟฉาย  
ไฟแสงสว่างทั่วไป  เป็นต้น   ดังนั้นในชุดสาธิตควรแสดง
ความแตกต่างให้เห็นทั้งสามรูปแบบ  จึงสาธิตได้ด้วยการ
ใช้โคมไฟ หรือใช้เทียนไข  ตัวอย่างเช่น  แบบดั้งเดิมคือ  
โคมไฟหลอดไส ้เพื่อใช้อ่านหนังสือ   หลอดไส้ใช้ทดแทน
ด้วยแอลอีดีและใช้วิธีเดิม คือ  โคมไฟแอลอีดี เพื่อใช้อ่าน
หนังสือ  แบบใหม่คือ ให้แสงสว่างด้วยแอลอีดีและใช้ด้วย
วิธีการใหม่ คือ  แผ่นอ่านหนังสือ  เป็นต้น   การที่ควรจะ
เลือกใช้โคมไฟส่าหรับอ่านหนังสือ และ/หรือ ใช้เทียนไข
แอลอีดีนั้น  เนื่องจากจะเป็นการสาธิตให้เห็นตวัอย่างจรงิ
ของนวัตกรรมที่ง่ายสุด  สามารถจะช่วยในการท่าความ
เข้าใจของผู้ศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

เอกสารประกอบการสาธิตชุดนี้   ควรอธิบายหลัก
ท่างานของแอลอีดีในการเปล่งแสง   หลักการส่องสว่าง  
โครงสร้างของดวงตาและการมองเห็น  แสงเดินทางแล้ว
ท่าให้เห็นภาพ   เปรียบเทียบในการท่างานของโคมไฟกับ
แผ่นอ่านหนังสือ และเปรียบเทียบเทียนไขแอลอีดีทั้งสอง
แบบ ในเชิงของราคาและประสิทธิภาพ 

4. การออกแบบในลักษณะเป็นรูปร่าง  
4.1  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนที ่
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วัสดุอุปกรณ์ของชุดสาธิต  จะใช้หลักการท่างานดัง
ในรูปที่ 1  เป็นการแปลงพลังงานจากการเคลื่อนทีใ่ห้เปน็
พลังไฟฟ้า แล้วต่อวงจรใช้งานเข้ากับชุดแอลอีดี   ส่วน
เอกสารที่จะใช้ประกอบในการใช้งานชุดสาธิต ควรจะมี  
(1) วัตถุประสงค์  เพื่อแสดงถึงวิธีการแปลงพลังงานจาก
การเคลื่อนที่มาใช้กับแอลอีดี และเพื่อแสดงการให้แสง
จากแอลอีดีได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการเคลื่อนที ่  
(2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   เป็นหลักการท่างานเปล่งแสงของ
แอลอีดี  ร่วมกับ ระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าเชิงกล ซึ่งมี 3 
ส่วน คือ  ระบบทางกล  การเช่ือมต่อทางสนามแม่เหล็ก  
และระบบไฟฟ้า หรืออาจอธิบายเป็นหลักการผลิตไฟฟ้า 
โดยใช้ขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็ก หรือ สนามแม่เหล็ก
เคลื่อนที่ผ่านขดลวด  และให้ตัวอย่างประยุกต์ใช้งานจริง 
คือ  การหมุนล้อที่รองเท้าสเก็ตแล้วส่งพลังงานให้หลอด
แอลอีดี   ดังในรูปที่ 2  ซึ่งเป็นภาพล้อรองเท้าสเก็ตเพื่อ
ผลิตไฟใช้กับแอลอีดีจากสิทธิบัตร US4648610A  พร้อม
อธิบายแสดงวงจรใช้งาน   (3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต  
ภาพแสดงการต่อวงจรใช้งานภายในล้อ   การสาธิตด้วย
ล้อแอลอีดีของรองเท้าสเก็ต    (4) วิธีสาธิตและผลของ
การสาธิต   โดยหมุนล้อของรองเท้าสเก็ตแล้วมีแสงสว่าง
จากแอลอีดี  พร้อมอธิบายวงจร  เริ่มจากการเคลื่อนที ่ 
แล้วส่งพลังงานให้แอลอีดีสว่างขึ้นมา  เป็นการหมุนเพื่อ
ผลิตพลังไฟฟ้า พร้อมอธิบายส่วนประกอบในวงจรใช้งาน   
(5) ค่าถามภายหลังการสาธิต   ถามความเข้าใจในเนื้อหา
หลัก นั่นคือ  การท่างานของแอลอีดี  หลักของการแปลง
พลังงานไฟฟ้าเชิงกล หรือหลักการผลิตไฟฟ้าจากขดลวด
และสนามแม่เหล็ก  ลักษณะการต่อวงจรเพื่อประยุกต์ใช้
งานภายในล้อหมุน   (6) เอกสารอ้างอิง   เอกสารที่ใช้
เป็นหลัก คือ ในเรื่องแอลอีดี จากเว็บไซด์ ตัวอย่างเช่น  
http://en.wikipedia.org/wiki/LED และต่าราหลาย
เล่ม  ส่วนในเรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้า คือ ต่ารา Electric 
Machinery 6th edition (A.E. Fitzgerald, Charles 
Kingsley, Stephen D.Umans, 2003)  และเอกสาร
สิทธิบัตรต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซด์ 

 
 
 

 
 

 
 
รูปที่ 1  การท่างานของชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนที ่

 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2  ล้อรองเท้าสเก็ตจากสิทธบิัตร US4648610A 
(ที่มา : www.google.com/patents/us4648610, 2014) 

4.2 ชุดสาธิตแอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม    
วัสดุอุปกรณ์ของชุดสาธิตนี้ จะใช้วงจรไฟจราจรเพื่อ

สาธิตการท่างานดังในรูปที่ 3  หรือไมโครคอนโทรลเลอร์
ร่วมกับวงจรไฟจราจรก็ได้  ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบใน
การใช้งานชุดสาธิต ควรจะมี (1) วัตถุประสงค์ เพื่อแสดง
การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมกับแอลอีดีร่วมกัน และ เพื่อให้
เข้าใจถึงหลักการท่างานของอุปกรณ์ควบคุมกับแอลอีดี   
(2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   วิธีการท่างานของระบบไฟจราจร   
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ควบคุม   ภาษาที่ใช้กับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 และวงจรแอลอีดี  รวมถึง
รายละเอียดวงจรที่เกี่ยวข้อง  ดังตัวอย่างไฟจราจรสี่แยก 
ในรูปที่ 4  เป็นต้น  (3) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสาธิต  ไฟจราจร
โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ ไฟจราจรสี่แยกแบบต้ัง
เวลาใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไฟจราจรโดยเลือกใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุม
ชนิดโปรแกรมได้ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  (4) วิธีสาธิต
และผลการสาธิต  การสาธิตไฟจราจรปิดเปิดเรียงล่าดับ
โดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง การสาธิตไฟจราจรสี่
แยกปิดเปิดตามล่าดับและตามเวลาที่ก่าหนดไฟจราจรได้  
อธิบายการท่างาน เช่น  เมื่อต่อแบตเตอรี่ 9 โวลต์ เข้าใน
วงจร  แล้วลองหมุนปรับตัวต้านทานปรับค่าได้  ให้ทวน
เข็มนาฬิกาจนสุด  จะเห็นการติดของแอลอีดี เรียงล่าดับ

การเคลื่อนที่
ในทางกล 

 

การเช่ือมต่อทาง
สนามแมเ่หล็ก 

พลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได ้

แสงสว่างจาก
วงจรแอลอีด ี



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

959

ตามสัญญาณจราจร คือ  แดง  เหลือง  เขียว เป็นวนรอบ 
จะติดสว่างสีละ 10 วินาที  และเมื่อปรับตัวต้านทานปรับ
ค่าได้ตามเข็มนาฬิกา  จะท่าให้ช่วงเวลาในการติดสว่าง
ของแอลอีดีแต่ละสียาวนานขึ้น  เป็นต้น  และใช้วงจรไฟ
จราจรส่าหรับ 4 แยก  ซึ่งจะมีสัญญาณไฟ แดง  เหลือง  
เขียว  จ่านวน 4 ชุด  ในแต่ละชุดต้องเรียงล่าดับ เพื่อให้
สอดคล้องกันอย่างแม่นย่าและรวดเร็ว   (5) ค่าถามใช้
ภายหลังการสาธิต  ถามความเข้าใจในเนื้อหาหลัก คือ 
ระบบไฟจราจร   การท่างานในอุปกรณ์ควบคุม   จุดเด่น
ของการใช้งานร่วมกันระหว่างแอลอีดีกับอุปกรณ์ควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น   (6) เอกสารอ้างอิง   เอกสารที่
ใช้เป็นหลัก คือ ในเรื่องแอลอีดี จากเว็บไซด์ ตัวอย่างเช่น  
http://en.wikipedia.org/wiki/LED  และต่าราที่ได้ใช้ 
Practical Lighting Design with LEDs (Ron Lenk 
and Carol Lenk., 2011)  

 
 

 
 

 
 
 
รูปที่ 3  ตัวอย่างวงจรไฟจราจรเพือ่สาธิตการท่างาน 
(ที่มา: http://electronicsclub.info/p-trafficlight.htm, 2014) 

 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 4  ตัวอย่างวงจรไฟจราจรในกรณีทีเ่ป็น 4 แยก 
(ที่มา :   http://www.555-timer-circuits.com/traffic-lights-
4-way.html , 2014)  

4.3 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการใช้งานรูปแบบใหม่ 
วัสดุอุปกรณ์ของชุดสาธิตนี้  จะใช้หลักการท่างาน

ดังในรูปที่ 5  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า  การใช้

งานในแบบเดิมและการใช้งานในรูปแบบใหม่นั้น  มีความ
แตกต่างกันอย่างไร  ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการใช้งาน
ชุดสาธิต ควรจะมี  (1) วัตถุประสงค์  เพื่อแสดงตัวอย่าง
ในการประยุกต์ใช้แอลอีดีตามแนวทางที่แตกต่างจากวิธี
แบบเดิม อย่างได้ผลกว่าวิธีเดิม   (2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   
หลักการท่างานเปล่งแสงของแอลอีดี  คุณสมบัติแอลอีดี  
หลักการส่องสว่าง   โครงสร้างของดวงตาและหลักการ
มองเห็น  แสงเดินทางแล้วท่าให้เห็นภาพ   เปรียบเทียบ
การท่างานของโคมไฟใช้อ่านกับแผ่นอ่านหนังสือ และ 
เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยเทียนไขแอลอีดีทั้งสองแบบ  
ยกตัวอย่าง  ประยุกต์แอลอีดีเพื่อสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ 
ในหลายรูปแบบ เช่น  ขนตาแอลอีดี  ซึ่งช่วยท่าให้ดวงตา
ดูโตขึ้น   วอลเปเปอร์แอลอีดี ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีของ
วอลเปเปอร์ได้ทันที   แอลอีดีช้ินยาว  ซึ่งสามารถให้แสง
ส่องในบริเวณที่ต้องการได้สะดวก  หรือคอนแทคเลนส์
แอลอีดี  เป็นต้นแบบที่ผู้ใส่สามารถใช้มองเห็นภาพจาก
จอคอมพิวเตอร์ได้  เป็นต้น  (3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิต  
ในส่วนชุดโคมไฟ คือ  โคมไฟใช้หลอดไฟ  โคมไฟแอลอีดี  
แผ่นอ่านหนังสือ หรือเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์  ดังในรูป
ที่ 6  ในส่วนของชุดเทียนไข คือ  เทียนไขดั้งเดิม  เทียน
แอลอีดีซึ่งใช้หลอดแอลอีดีชนิดเชิงเทียน  เทียนแอลอีดีที่
ใช้แผ่นเปลวไฟจ่าลอง ให้เป็นตัวสะท้อนแสงจากแอลอีดี   
(4) วิธีสาธิตและผลการสาธิต  สาธิตโดยการใช้ชุดโคมไฟ 
และสาธิตโดยการใช้ชุดเทียนไข ดังกล่าว  พร้อมกับการ
อธิบาย  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลในด้านต่างๆ    
(5) ค่าถามภายหลังการสาธิต เป็นค่าถามเนื้อหาหลัก คือ  
จุดเด่นของแอลอีดี  ที่ช่วยสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ไม่ยาก  
หลักการและแนววิธีสร้างนวัตกรรมจากแอลอีดี หลักการ
ส่องสว่าง   โครงสร้างดวงตาและการมองเห็น  เป็นต้น 
(6) เอกสารอ้างอิง  ในเรื่องแอลอีดี ส่วนใหญ่จากเว็บไซด์  
http://en.wikipedia.org/wiki/LED   และต่าราที่ได้ใช้ 
Practical Lighting Design with LEDs (Ron Lenk 
and Carol Lenk., 2011) 

 
 

 
 

 

 

อุปกรณ์ใช้
หลอดไฟเดิม 

อุปกรณ์ใช้แอลอีดี
แทนหลอดไฟเดิม 
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รูปที่ 5  หลักการของแอลอีดีกับการใช้ในรูปแบบใหม ่
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 6  โคมไฟแอลอีดีและแผ่นอ่านหนังสือ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้  ได้ด่าเนินการออกแบบชุดสาธิตการ

ประยุกต์ใช้แอลอีดี รวม 3 ชุด  ตั้งแต่ขั้นตอนการก่าหนด
ปัญหาหรือความต้องการ  จนถึงขั้นตอนการออกแบบให้
เป็นรูปร่าง   นั่นคือ  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคลื่อนที่  มี
จุดประสงค์ เพื่อแสดงการแปลงพลังงานไฟฟ้าเชิงกลและ
จุดเด่นของแอลอีดีในการให้แสงสว่างได้ แม้ขณะที่มีการ
เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง   ชุดสาธิตแอลอีดีกับอุปกรณ์ใช้
ควบคุม  เพื่อแสดงถึงการท่างานร่วมกันอย่างเหมาะสม  
ท่าให้สามารถแสดงผลจากแอลอีดีได้อย่างแม่นย่ารวดเร็ว   
และ ชุดสาธิตแอลอีดีกับการใช้งานรูปแบบใหม่  เพื่อ
แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากแอลอีดีในรูปแบบวิธีการซึ่ง
แตกต่างจากวิธีการเดิม   โดยในแต่ละชุดสาธิตนั้น จะ
ประกอบด้วย  ชุดวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการ
สาธิต   เอกสารจะมีหัวข้อ คือ  วัตถุประสงค์  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง  อุปกรณ์ที่ใช้  วิธีการและผลที่ได้รับ  ค่าถาม
ท้ายการสาธิต และเอกสารอ้างอิง   พร้อมที่จะน่าไปใช้
ด่าเนินงาน   การออกแบบรายละเอียด  จัดสร้างต้นแบบ
ชุดสาธิต และทดสอบการใช้งานต่อไป 
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การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดทีมี่ครีบรูปตัววี 
Experimental study on combustion behaviors of the rice husk in a fluidized-bed 

combustor with V-shaped ribs 
 

สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์1 (Supattarachai Suwannapan1), ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์2* (Panuwat Hoonpong2*),  
สมพล สกลุหลง3 (Sompol Skullong3), ชินรักษ์ เธียรพงษ์4 (Chinaruk Thianpong4)  

และ พงษ์เจต พรหมวงศ์4*(Pongjet Promvong4*) 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอการเผาไหม้เช้ือเพลิงแกลบภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการ

ติดตั้งครีบภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งลักษณะของการติดตั้งครีบจะเป็นรูปตัววี มีมุมปะทะเท่ากับ 45 องศา ในการทดลองจะใช้
ค่าอัตราการป้อนแกลบคงที่ที่ 8.7 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยจะมีการปรับค่าปริมาณเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน, (EA=23 และ 
36 %) ค่าอัตราส่วนระยะห่างระหว่างครีบต่อความสูงของห้องเผาไหม้ , (S/H=0.01, 0.015, 0.02 และ 0.025) ในการ
ทดลองนี้จะเป็นการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีมีผลต่อค่าอุณหภูมิ ปริมาณก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพที่
เกิดจากการเผาไหม้ จากผลการทดลองพบว่าในกรณีที่เตาเผาไม่มีการติดตั้งครีบที่ค่า EA=23% จะให้ค่าอุณหภูมิสูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีค่า EA=36% มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 805 oC ส่วนในกรณีที่มีการติดตั้งครีบพบว่าที่ค่า EA=23% 
และ S/H=0.025 จะให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ากรณีอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 858 oC จากการวัดปริมาณก๊าซไอเสียจะพบว่ามีค่า
ค่อนข้างต่ าทั้งกรณีที่ติดตั้งครีบและไม่ติดตั้งครีบ เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้พบว่าทุกกรณีที่ท าการศึกษามี
ค่าสูงกว่า 95% 

 

ABSTRACT 
This work presents the rice husk combustion behaviors in a square duct fluidized bed 

combustor with V-shaped ribs. The V-shaped ribs were placed on the inside wall of combustion 
chamber with the attack angle 45º. In the experiment, a feeding rate of rice husk at 8.7 kg/hr was kept 
constant throughout where the excess air were varied to be, (EA=23 and 36%); fin space to 
combustion chamber height ratios, (S/H=0.01, 0.015, 0.02 and 0.025). In this experiment, to study the 
effect of these parameters on temperature distribution, combustion emissions and efficiency from rice 
husk combustion. From experiment results, the combustor without rib at EA=23% provides the 
average temperature higher than EA=23% is about 805 oC. The combustor with rib at EA=23% and 
S/H=0.025 yields the average temperature higher than others is about 858 oC. Both of fluidized bed 
rice husk combustor with rib and without ribs shows an excellent efficiency and low emissions. It is 
visible that the efficiency value more than 95% for all cases study. 
 

ค าส าคัญ : เตาเผาฟลูอิไดซเ์บด, แกลบ, การเผาไหม ้
Key Words : fluidized-bed combustor, rib, rice husk, combustion  
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บทน า 
ในปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของ

โลก ด้วยความต้องการในการใช้พลังงานมีแนวโน้มที่
เพิ ่มส ูงขึ ้นแต่ทรัพยากรกับมีอยู่อย่างจ ากัดและลด
น้อยลง ดังนั้นทั่วโลกจึงเริ่มตื่นตัวและหาทางออกของ
ปัญหา ส าหรับประเทศไทยนับเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
ส า คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ข อ ง โ ลก  ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ ที่ ส า คั ญ
นอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย และทะลาย
ปาล์ม เป็นต้น พลังงานที่ได้จากชีวมวลจึงเป็นอีกแหล่ง
พลังงานหนึ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทย พลังงงานที่ได้
จากเชื้อเพลงแกลบก็มีความน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจาก
แกลบมีข้อดีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชีวมวล
อื่น ๆ เช่น แกลบมีความชื้นต่ า มีขนาดเล็ก ไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านการย่อยก่อนน าไปเผาไหม้ สามารถล าเลียงเข้าสู่ห้อง
เผาไหม้ได้อย่างเรียบง่ายและต่อเนื่อง นอกจากนี้ขี้เถ้าที่
ได้จากการเผาไหม้ยังสามารถน าไปขายได้ การเผาไหม้
เช้ือเพลิงชีวมวลซึ่งเป็นเช้ือเพลิงแข็งโดยใช้เทคนิคของ
ฟลูอิไดซ์เบดนับได้ว่าเป็นเทคนิคท่ีเหมาะสม เนื่องจากว่า
เทคนิคนี้มีข้อได้เปรียบคือสามารถเปลีย่นเชื้อเพลิงได้ตาม
ความเหมาะสมหรือมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้
เช้ือเพลิง สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิที่ได้
ค่อนข้างคงที ่

ที่ผ่านมามีผู้สนใจเกี่ยวกับการเผาไหม้เช้ือเพลิง
แกลบโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดซ์ เบดและเทคนิคอื่น ๆ 
มากมาย Wan และ Chyang [1] รายงานว่าการใช้
วิธีการของเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดนั้นต้องการห้องเผาไหม้
และฟรีบอร์ดที่สูงมากเพื่อลดอัตราการหลุดลอยของ
อนุภาคเช้ือเพลิง และแนะน าว่าเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดนั้น
ต้องมีความสูงมากกว่า 15 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเบด 
ส าหรับการใช้เช้ือเพลิงแข็งที่เบามาก Eiamsa-ard และ 
คณะ [2,3] ได้ทดสอบการเผาไหม้เช่ือเพลิงแกลบใน
เตา เ ผ าวอร์ เ ทค  (vortex-combustor) เพื่ อ ศึ กษา
คุณลักษณะการเผาไหม้ เช่น การกระจายอุณหภูมิ ก๊าซ
ไอเสียและประสิทธิภาพที่เกิดจากการเผาไหม้ ผลการ
ทดสอบพบว่า ระดับอุณหภูมิและประสิทธิภาพการเผา
ไหม้มีค่าค่อนข้างสูงในขณะที่ ค่าปริมาณก๊าซไอเสียที่วัด

ได้บริเวณทางออกมีค่าค่อนข้างต่ า Kaewkaokiet และ 
คณะ [4] ทดสอบการเผาไหม้ในเตาเผาฟลูอิดไดซ์เบด
โ ด ย มี ก า ร ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์ เ พิ่ ม ก า ร ห มุ น วน แ บ บ 
converging-diverging nozzles ที่ผิวด้านในของห้อง
เผาไหม้ เพื่อศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในห้องเผา
ไหม้ และปริมาณก๊าซไอเสียที่เกิดขึ้น จากการทดสอบ
พบว่าเตาเผาที่ติดอุปกรณ์เพิ่มการหมุนวนจะให้ค่า
ประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงกว่าเตาเผาที่ไม่ได้ติดอุปกรณ์
เพิ่มการหมุนวน Chyang และ คณะ [5] ได้ท าการศึกษา
ปริมาณการปล่อยก๊าซออกไซด์ไนโตรเจน (NO) ของ
เตาเผาฟลูอ ิไดซ ์เบดแบบอากาศหมุนวน จากการ
ทดสอบพบว่าผลของการเปลี่ยนแปลงเ ง่ือนไขการ
ทดสอบ เช่น อุณหภูมิของเบด ปริมาณอากาศส่วนเกิน 
อัตราการไหลของอากาศ ล้วนแล้วแต่มีผลต่อปริมาณการ
ปล่อยของออกไซด์ไนโตรเจน Fang และ คณะ [6] ได้
ท าการศึกษาการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์
เบดแบบหมุนเวียน จากรายงานได้แนะน าถึงการทดลอง
แบบ cold flow model แสดงถึงการเกิดฟลูอิไดซ์ของ
แกลบที่ค่อนข้างยาก จึงได้ท าการปรับปรุงให้เกิดการ
ฟลูอิไดซ์ให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มซิลิกอนทราย และถ่ายหิน
เข้าไปผสม Armesto และ คณะ [7] ได้ท าการศึกษา
พฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์
เบดในช่วง bubbling fluidized bed โดยศึกษา
อิทธิพลของตัวแปร เช่น อุณหภูมิ ความเร็วของการเกิด
ฟลูอิไดซ์เซช่ันที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซไอเสีย จากการทดลองพบว่า 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีได้มีค่าสูงกว่า 97% ปริมาณ
การปล่อยก๊าซ CO มีปริมาณสูงกว่า 1,000 mg/Nm3 
และการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในเตาเผามีผล
อย่างมากทั้งต่อการปริมาณการปล่อยก๊าซ CO และ
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเผาไหม้เช้ือเพลิงรวมไปถึงการออกแบบเตาเผาฟลูอิ
ไดซ์เบด ตัวแปรที่สนใจศึกษาประกอยด้วย ปริมาณ
เปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน ระยะห่างระหว่างครีบ โดย
เชือ้เพลิงท่ีใช้ในการทดสอบคือ แกลบ เป้าหมายเพื่อที่จะ
สามารถน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะของ
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เตาเผาให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถน าพลังงานความ
ร้อนท่ีได้ไปใช้ในได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้ง
ยังสามารถช่วยลดสภาวะปรากฏการณ์โลกร้อน (global 
warming) เพราะพลังงานที่ได้จากชีวมวลถือได้ว่าเป็น
แหล่งพลังงานท่ีสะอาดและมีการปล่อยมลพิษในปริมาณ
ต่ า และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือช่วยลดอัตราการ
สูญเสียเงินตราออกไปยังต่างประเทศในการน าเข้า
เชื้อเพลิง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเผาไหม้ของแกลบในห้องเผาไหม้ที่มีการติดตั้งครีบ 
โดยการสังเกตจากการค่าอุณหภูมิและกระจายของ
อุณหภูมิภายในเตาเผา ปริมาณก๊าซไอเสีย  และ 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ที่สนใจศึกษา
ในงานวิจัยนี้คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน และ 
ระยะห่างระหว่างครีบ เพื่อน าไปสู่ออกแบบและพัฒนา
ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดให้มีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูง 
คุ้มค่าแก่การลงทุนและเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ใน
งานจริง 
 
ขอบเขตการวิจัย 

3.1. ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบใน
เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่ภายในห้องเผาไหม้ท าการติดตั้ง
ครีบรูปตัววี มีมุมปะทะเท่ากับ 45º โดยจะท าการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบกับกรณีที่ไม่ติดตั้งครีบ  

3.2. อัตราการป้อนแกลบคงที่ เท่ากับ 8.7 
กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

3.3. ปริมาณเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกิน เท่ากับ 
23.และ 36% 

3.4. อัตราส่วนระยะห่างระหว่างครีบต่อความ
สูงของห้องเผาไหม้, (S/H=0.01, 0.015, 0.02 และ 
0.025) 

 
 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
การศึกษาทดลองนี้มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลังจากท าการติดตั้งครีบแล้ว ท าป้อน
อากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ
เพียงเล็กน้อย แล้วจุดหัวเผาอุ่นเตา เพื่อให้มีความร้อน
ด้วยก๊าซ LPG จากนั้นสังเกตอุณหภูมิโดยรอจนกระทั่ง
อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้สูงประมาณ 600 oC จึงท า
การป้อนแกลบเข้าสู่ห้องเผาไหม้เริ่มด้วยปริมาณน้อย
พร้อมกับเพิ่มปริมาณอากาศตามสัดส่วนท่ีพอเหมาะ แล้ว
ค่อยเพิ่มปริมาณแกลบและอากาศขึ้นพร้อมกันจนได้
ปริมาณตามต้องการ รอจนกระทั่งอุณหภูมิสูงประมาณ 
750 oC ให้หยุดการจ่ายก๊าซ LPG 
 2. ปรับปริมาณอากาศเมื่อเทียบกับอัตราการ
ป้อนเช้ือเพลิง 8.7 kg/hr โดยมีปริมาณเปอร์เซ็นต์อากาศ
ส่วนเกินเท่ากับ 23% แล้วสังเกตพฤติกรรมการติดไฟจน
ระดับอุณหภูมิค่อนข้างคงที่จึงท าการบันทึกค่าอุณหภูมิ , 
ปริมาณก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ พร้อม
ทั้งสังเกตสีและขนาดของขี้เถ้าด้วย 
 3. ท าซ้ าตามข้อที่ 2 โดยเปลี่ยนค่าเปอร์เซ็นต์
อากาศส่วนเกินเป็น 36%  
 4. ปรับเปลี่ยนลักษณะครีบตามกรณีศึกษาที่
ก าหนดไว้แล้วท าซ้ าตามขั้นตอนท่ี 2 
 

 
รูปที่ 1 เตาเผาแกลบฟลูอไิดซ์เบด 
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รูปที่ 2 ลักษณะและขนาดของครบี 
 
ผลการวิจัย 

1 การกระจายตัวของอุณหภูมิ 
ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิภายใน

เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดส าหรับค่า EA=23 และ 36% ได้
แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 ตามล าดับ จากรูปที่ 3 และ 4 จะ
เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบเตาเผากรณีที่ไม่มีการติดตั้งครีบ
กับกรณีที่ติดตั้งครีบ พบว่ามีลักษณะการกระจายตัวของ
อุณหภูมิเหมือนกัน คือ อุณหภูมิจะสูงอยู่ในบริเวณห้อง
เผาไหม้และจะลดลงในส่วนของฟรีบอร์ด จากการสังเกต
ค่าอุณหภูมิจะเห็นว่ามีค่าค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงการวัด
ต าแหน่ง การวัดที่ 2-4 (เท่ากับระยะความสูงของเตาเผา 
0.4-0.8 เมตร) ทั้งนี้เป็นเพราะลมที่จ่ายเข้าไปในเตาเผา
ช่วยท าให้แกลบลอยอยู่ในระดับความสูงดังกล่าวและเกิด
การเผาใหม้เ ช้ือเพลิงแกลบที่ปริ เวณนั้นจึงท าให้ค่า
อุณหภูมิที่วัดได้มีค่าสูงกว่าที่ต าแหน่งอื่น ๆ เตาเผาแกลบ
ฟลูอิไดซ์เบดที่ค่า EA=23 และ 36% พบว่าในกรณีไม่มี
การติดตั้งครีบจะให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ากรณีที่ติดตั้ง

ครีบที่ค่า S/H=0.01 แต่จะมีค่าต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับในกรณีที่ติดตั้งครีบที่ค่า S/H=0.015, 0.02 และ 
0.025 จากผลการทดลองพบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในกรณี
ที่ไม่มีการติดตั้งครีบมีค่าเท่ากับ 805 และ 780 oC 
ส าหรับ EA=23 และ 36% ตามล าดับ ส าหรับเตาเผาที่
ติดตั้งครีบที่ค่า EA=23% จะให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 
671, 822, 852, และ 858 oC ส าหรับท่ีค่า S/H= 0.01, 
0.015, 0.02 และ 0.025 ตามล าดับ และส าหรับเตาเผา
ที่ติดตั้งครีบที่ค่า EA=36% จะให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย 
เท่ากับ 665, 819, 849, และ 844 oC ส าหรับท่ีค่า S/H= 
0.01, 0.015, 0.02 และ 0.025 ตามล าดับ 

2 ปริมาณก๊าซไอเสีย 
ในการวิจัยนี้ได้ท าการวัดองค์ประกอบของก๊าซ

ไอเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเผาไหม้ที่ไมส่มบรูณค์ือก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ก๊าซไอเสียซึ่งเป็นค่าที่ถูก
ควบคุมให้อยู่ ในมาตรฐาน ดั งนั้นการพิจารณาถึ ง
ความสามารถและความเหมาะสมในการใช้งานจ าเป็นที่
จะน าผลของปริมาณการปล่อยก๊าซไอเสียมาพิจารณา
ด้วย รูปที่ 5 และ 6 แสดงค่าปริมาณของก๊าซ CO และ 
NOx ที่ค่า EA ต่าง ๆ ตามล าดับ จากรูปที่ 5 พบว่าค่า 
CO ลดลงเมื่อค่า EA เพิ่มขึ้นส าหรับทุกกรณีศึกษา จาก
ผลการทดลองพบว่าปริมาณ CO มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 
25–340 ppm. จากรูปที่ 6 พบว่าค่า NOx เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
ค่า EA เพิ่มขึ้นส าหรับทุกกรณีศึกษา ปริมาณ NOx มีค่า
อยู่ระหว่าง 50–100 ppm. ซึ่งปริมาณของทั้งก๊าซ CO 
และ NOx ที่ปล่อยออกมามีค่าต่ ากว่าค่ามาตรฐานก าหนด
โดยค่ามาตรฐานของอากาศได้ก าหนดไว้ให้ค่า CO และ 
NOx จะต้องไม่เกิน 690 ppm และ 200 ppm 
ตามล าดับ ก่อนปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ค่ามาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยปริมาณก๊าซไอเสียจากโรงงานอ้างอิง
โดย [8] 
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รูปที่ 3 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ค่า 

EA=23% 
 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิที่ค่า 
EA=36% 

 

 
รูปที่ 5 ปริมาณก๊าซไอเสีย CO 

 

 
รูปที่ 6 ปริมาณก๊าซไอเสีย NOx 

 
3 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ () วัดได้ด้วยเครื่อง
วิเคราะห์ก๊าซไอเสียดัง รูปที่ 7 แสดงค่าประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ที่ค่า EA ต่าง ๆ จากรูปพบว่าค่า  เพิ่มขึ้นเมื่อ
ค่า EA เพิ่มขึ้นส าหรับทุกกรณีศึกษา เมื่อท าการ
เปรียบเทียบค่า  กับค่าปริมาณของก๊าซ NOx และ CO 
พบว่าค่า  จะเพิ่มขึ้นเมื่อค่า NOx เพิ่มขึ้น แต่ในทาง
กลับกันค่า  จะมี เพิ่มขึ้นเมื่อค่า CO ลดลง ทั้ งนี้
เพราะว่าถ้าค่า CO สูงแสดงถึงการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่ไม่
สมบูรณ์ จากผลการทดลองพบว่าค่าประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ส าหรับทุกกรณีศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 95-99% 
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รูปที่ 7 ประสิทธิภาพการเผาไหม ้

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเผาไหม้เช้ือเพลิงแกลบในเตาเผา
ฟลูอิไดซ์เบดที่มีปรับปรุงห้องเผาไหม้ด้วยการติดตั้งครีบ
รูปตัววี พบว่าการติดตั้งครีบช่วยท าให้การเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงแกลบได้ดีกว่ากรณีที่ไม่ติดตั้งครีบ จะเห็นได้จาก
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในกรณีที่มีการติดตั้งครีบมีค่าสูงกว่ า
กรณีที่ไม่ติดตั้งครีบและจากการปรับเปลี่ยนค่า EA พบว่า
เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่ค่า EA=23% จะให้ค่าอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงกว่าที่ค่า EA=36% ทั้งกรณีที่ติดตั้งครีบและไม่
ติดตั้ งครีบ ในกรณีที่ ติ ดตั้ งครีบรูปตั ววีและมีการ
ปรับเปลี่ยนค่า S/H พบว่า ที่ค่า S/H=0.025 และ 
EA=23% ให้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ากรณีอื่น ๆ มีค่า
เท่ากับ 858 oC จากการวิเคราะห์ค่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซไอเสีย พบว่ามีค่าต่ ากว่ามาตรฐานก าหนดทั้งกรณีที่
ติดครีบและไม่ติดครีบ ในส่วนของค่าประสิทธิภาพการ
เผาไหม้  พบว่ามีค่าอยู่ ในช่วง 95 -99% ส าหรับทุก
กรณีศึกษา 
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การใช้เศษหินพัมมิชส้าหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน ้าหนักเบาเพื่อชุมชน 
Using Pumice Rock Fragments to Develop Light-weight Concrete Block Product  

for Communities 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมบัติของคอนกรีตบล็อกน้ ำหนักเบำผสมเศษหินพัมมิชเป็นมวลรวมใน
ผลิตภัณฑ์ ก ำหนดอัตรำส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1: หินฝุ่น: เศษหินพัมมิช: น้ ำ เท่ำกับ 1: 10: 0: 0.5, 1: 9: 
0.3: 0.5, 1: 8:0.6: 0.55, 1: 7: 0.9: 0.6, 1: 6: 1.2: 0.65, และ 1: 5: 1.5: 0.7 โดยน้ ำหนัก ผสมและขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 
ขนำด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ท ำกำรทดสอบสมบัติตำมมำตรฐำน มอก.58–2533 เรื่อง
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ ำหนัก และสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อน ผลกำรทดสอบพบว่ำ คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิช
มีน้ ำหนักต่อก้อน ควำมต้ำนทำนแรงอัด และสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อนที่ลดลง ส่วนกำรดูดซึมน้ ำ และกำรหดตัวทำง
ยำวมีค่ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตรำส่วนท่ีเหมำะสมที่สุดในกำรศึกษำนี้ คือ 1: 6: 1.2: 0.65 

 
ABSTRACT 

This research aims to test the properties of lightweight concrete block mixed with pumice 
fragment as aggregates in products. The mix ratios of Portland cement type1: quarry dust:pumice 
fragment: water are1: 10: 0: 0.5, 1: 9: 0.3: 0.5, 1: 8:0.6: 0.55, 1: 7: 0.9: 0.6, 1: 6: 1.2: 0.65, and1: 5: 1.5: 0.7 
by weight. The concrete block samples were mixed and casted in 7 x 19 x 39 centimeter bythe 
concrete block molding machine. The concrete block sample testing follows the TIS 58-2533 standard 
on non-load bearing concrete blocks. From the results, the unit weight, compressive strength, and 
thermal conductivity of concrete block mixed with pumice fragmentare lower than the common 
concrete block. In addition, the water absorption and dry shrinkage are higher than the common 
concrete block. The optimal ratio in this work is 1: 6: 1.2: 0.65. 

 
 
 
 
 

ค้าส้าคัญ : คอนกรีตบล็อก, เศษหินพัมมิช, ก ำลังอัด, น้ ำหนักเบำ 
Key Words : Concrete Block, Pumice Fragment, Compressive Strength,  Lightweight 
*อาจารย ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
**ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถา่ยทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
***อาจารย ์สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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บทน้า 
หินพัมมิซ เป็นหินที่มีรูพรุนสูง เกิดจำกกำรเย็นตัว

ของหินหลอมเหลวใต้พื้นโลกหรือ “ลำวำ” มีองค์ 
ประกอบคล้ำยหินไรโอไลต์  คือ มี SiO2 ร้อยละ 55 
Al2O3 ร้อยละ 22 K2Oและ Na2O ร้อยละ 12 และอื่น ๆ 
อีกร้อยละ 12 [1] สำมำรถพบได้ในพื้นที่ภำคกลำงและ
ภำคอีสำน เช่น จังหวัดลพบุรี นครนำยก บุรีรัมย์ และ
ศรีษะเกษ เป็นต้น หินชนิดนี้ถูกน ำมำใช้ในงำนด้ำนกำร
ฟอกกำงเกงยีนส์ กำรเลี้ยงปลำ และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย 
เนื่องจำกเนื้อหินมีน้ ำหนักเบำ ไม่แตกหักง่ำย ต้ำนทำน
กำรกัดกร่อนจำกสำรเคมี และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของหินพมัมชิ 
 

คอนกรีตบล็อก (Concrete Block) เป็นวัสดุก่อผนัง
ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยลักษณะเป็นก้อน
สี่เหลี่ยมขนำดประมำณ 20 x 40 เซนติเมตร หนำ
ระหว่ำง 7 – 20 เซนติเมตร ผลิตจำกปูนซีเมนต์ ทรำย 
หินฝุ่น และน้ ำ [2] กำรใช้งำนเหมือนอิฐมอญ แต่ก่อได้
รวดเร็วและมีขนำดเป็นมำตรฐำนกว่ำ เมื่อรวมค่ำแรงงำน
แล้ว กำรก่อผนังด้วยคอนกรีตบล็อกจะมีรำคำถูกกว่ำอิฐ
มอญ ทั้งนี้ ผู้ผลิตคอนกรีตบล็อกส่วนใหญ่เป็นโรงงำน
ขนำดกลำงถึงขนำดเล็ก ตลอดจนวิสำหกิจชุมชน และ
กลุ่มชำวบ้ำนต่ำง ๆ เนื่องจำกลงทุนต่ ำ และผลิตได้ง่ำย 

ปัจจุบันควำมต้องกำรคอนกรีตบล็อกก ำลังลดควำม
นิยมลง เพรำะกำรท ำตลำดของอิฐมวลเบำ ซึ่งมีน้ ำหนัก
เบำ และเป็นฉนวนป้องกันควำมร้อนที่ดีกว่ำคอนกรีต
บล็อก ท ำให้ผู้ผลิตประสบปัญหำในกำรจ ำหน่ำย 

โดยเฉพำะวิสำหกิจชุมชน ซึ่งเป็นฐำนรำกของประเทศ 
กำรพัฒนำสมบัติของคอนกรีตบล็อกให้ดเีทียบเท่ำอิฐมวล
เบำจึงมีควำมส ำคัญ หินพัมมิซจึงเหมำะส ำหรับน ำมำ
พัฒนำสมบัติของคอนกรีตบล็อกให้เทียบเท่ำอิฐมวลเบำ 
เนื่องจำกภำยในหินมีโพรงอำกำศขนำดเล็กกระจำยอยู่ใน
เนื้อมำกจนคล้ำยฟองน้ ำ น้ ำหนักเบำ และลอยน้ ำได้ใน
ระยะหนึ่ง [1] โดยเฉพำะเศษหินพัมมิชขนำดเล็กท่ีเหลือ
จำกกระบวนกำรย่อยเพื่อคัดขนำด 

โครงกำรกำรใช้เศษหินพัมมิชส ำหรับพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ ำหนักเบำเพื่อชุมชนจึงเป็น
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนภำยในพื้นที่ ใน
กำรสร้ำงรำยได้ให้กับประชำกรอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษำสมบัติด้ำนต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์คอนกรีต
บล็อกผสมเศษหินพัมมิซ 
 
วิธีการวิจัย 
1. วัสดุและอุปกรณ์   

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1, 2) หินฝุ่น,   
3) เศษหินพัมมิช (รูปที่ 1), 4) น้ ำประปำ, 5) เครื่องช่ัง
น้ ำหนัก, 6) เครื่องผสมคอนกรีต, 7) เครื่องอัดขึ้นรูป
คอนกรีตบล็อกขนำด 7 x 19 x 39 เซนติเมตร (รูปที่ 2), 
8) แท่นพลิกคอนกรีตบล็อก, 9) เครื่องทดสอบอเนก 
ประสงค์ (Universal Testing Machine, UTM),      
10) ชุดทดสอบโมดูลัสควำมละเอียดและควำม
ถ่วงจ ำเพำะ, 11) ชุดทดสอบกำรหดตัวทำงยำว, 12) ชุด
ทดสอบสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อน, และ 13) กล้อง
จุลทรรศน์ อิ เ ล็ กตรอนแบบส่องกรำด  ( Scanning 
Electron Microscope, SEM) 
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รูปที่ 2 เครื่องอัดคอนกรีตบล็อก 
 
2. อัตรำส่วนในกำรขึ้นรูปตัวอย่ำง 

น ำอัตรำส่วนคอนกรีตบล็อกทั่วไป ประกอบด้วย 
ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และน้ ำประปำ มำปรับลดหินฝุ่นลง 
และเพิ่มเศษหินพัมมิช รวม 6 อัตรำส่วน ดังตำรำงที่ 1 
ตารางที่ 1 อัตรำส่วนโดยน้ ำหนักของคอนกรีตบล็อก 
อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น พัมมิช น ้า 

P-0 1 10 0 0.5 
P-300 1 9 0.3 0.5 
P-600 1 8 0.6 0.55 
P-900 1 7 0.9 0.6 
P-1200 1 6 1.2 0.65 
P-1500 1 5 1.5 0.7 

 
3. ขั้นตอนกำรขึ้นรูปและทดสอบ 

1) หำโมดูลัสควำมละเอียดและควำมถ่วงจ ำเพำะ
ของหินฝุ่นและหินพัมมิช , 2) ตวงส่วนผสม , 3) น ำ
ปูนซีเมนต์หินฝุ่น และหินพัมมิช ใส่เครื่องผสมคอนกรีต, 
4) เติมน้ ำและผสมให้เข้ำกันจนก ำส่วนผสมให้ติดกันได้ 
(รูปที่ 3), 5) ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกด้วยเครื่องอัด (รูปที่ 4), 
6) ได้คอนกรีตบล็อกส ำหรับบ่มในท่ีร่ม (รูปที่ 5), 

 

 
 

รูปที ่3 ส่วนผสมที่เหมำะขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 
 

 
 

รูปที ่4 กำรอัดขึ้นรูปคอนกรตีบลอ็ก 
 
 

 
 

รูปที่ 5 คอนกรีตบล็อกผสมเศษหนิพัมมิช 
 
7) ทดสอบสมบัติของคอนกรีตบลอ็ก ตำมำตรฐำน มอก.58-
2533 [3] อัตรำส่วนละ 10 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย น้ ำหนัก
ต่อก้อน ที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน, กำรดูดซึมน้ ำ ที่อำยุกำรบ่ม 
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28 วัน, กำรหดตัวทำงยำวที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน, ควำมต้ำน 
ทำนแรงอัด ที่อำยุกำรบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน (รูปที่ 6), 
และสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อนตำม ASTM C177 [4]  ที่
อำยุกำรบ่ม 28 วัน, และ 8) วิเครำะห์และสรุปผล 
 

 
 

รูปที่ 6 กำรทดสอบควำมตำ้นทำนแรงอัดของคอนกรีตบล็อก 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 
1. โมดูลสัควำมละเอียดและควำมถ่วงจ ำเพำะ 

จำกค่ำโมดูลัสควำมละเอียดและควำมถ่วงจ ำเพำะ
ของมวลรวม สำมำรถสรุปได้ ดังตำรำงที่ 2  
 
ตารางที่ 2 โมดลูัสควำมละเอียดและควำมถ่วงจ ำเพำะ 
มวลรวม โมดูลัสความละเอียด ความถ่วงจ้าเพาะ 
หินฝุ่น 5.46 2.71 

หินพัมมิช 5.89 0.69 
 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ เศษหินพัมมิชเป็นหินที่มี

ขนำดใหญ่กว่ำหินฝุ่นเล็กน้อย เมื่อน ำมำแทนที่หินฝุ่นใน
มวลรวมของคอนกรีตบล็อก จะไม่สำมำรถช่วยให้ขนำด
คละของส่วนผสมดีหรือมีเนื้อที่แน่นมำกขึ้นได้ และด้วย
ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของเศษหินพัมมิชที่ต่ ำกว่ำหินฝุ่น
อย่ำงมำก จึงท ำให้คอนกรีตบล็อกมีน้ ำหนักเบำ และ
ควำมพรุนภำยในก้อนเพิ่มมำกขึ้น  [5] เช่นเดียวกับ
ลักษณะของเศษหินพัมมิชที่มีรูพรุนกระจำยอยู่ ดังรูปที่ 7 
 

 
 
รูปที่ 7 หินพัมมิชจำกกล้อง SEM ที่ก ำลังขยำย 200 เท่ำ 

 
2. น้ ำหนักต่อก้อนของคอนกรีตบล็อก 

เมื่อน ำคอนกรีตบล็อกอัตรำส่วนต่ำง  ๆ ไป ช่ัง
น้ ำหนักเพื่อหำน้ ำหนักต่อก้อน สำมำรถสรุปผลได้ ดังรูป
ที่ 8 
 

 
 

รูปที่ 8 น้ ำหนักต่อก้อนของคอนกรีตบล็อก 
 

จำกน้ ำหนักต่อก้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษ
หินพัมมิชอัตรำส่วนต่ำง ๆ ในรูปที่ 8 พบว่ำ ปริมำณเศษ
หินพัมมิชที่ เพิ่มขึ้น สำมำรถลดน้ ำหนักต่อก้อนของ
คอนกรีตบล็อกให้ลดลงได้ เนื่องจำกเศษหินพัมมิชเป็น
หินที่มีควำมถ่วงจ ำเพำะต่ ำมำก รวมทั้งขนำดของเศษ
หินพัมมิชที่ใหญ่กว่ำหินฝุ่น จึงท ำให้คอนกรีตบล็อกเกิด
ช่องว่ำงภำยใน [2, 5] 
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3. กำรดูดซึมน้ ำของคอนกรีตบล็อก 
ผลจำกกำรทดสอบกำรดูดซึมน้ ำหรือกำรดูดกลืนน้ ำ

ของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชที่อัตรำส่วนต่ำง ๆ 
สำมำรถสรุปได้ ดังรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที ่9 กำรดูดซมึน้ ำของคอนกรีตบล็อก 
 
ส ำหรับกำรดูดซึมน้ ำหรือกำรดูดกลืนน้ ำของ

คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชอัตรำส่วนต่ำง ๆ ในรูป
ที่ 9 พบว่ำ เนื้อของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชที่มี
น้ ำหนักต่อก้อนน้อย จะมีแนวโน้มของกำรดูดซึมน้ ำสูง
กว่ำคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชที่มีน้ ำหนักต่อก้อน
มำก ทั้งนี้ เป็นผลมำจำกช่องว่ำงหรือโพรงของคอนกรีต
บล็อก [6] โดยที่น้ ำจะซึมเข้ำไปในเนื้อของคอนกรีต
บล็อกผ่ำนทำงช่องว่ำงดังกล่ำว จำกกำรเปรียบเทียบค่ำ
กำรดูดซึมน้ ำ ตำมมำตรฐำน มอก.58 -2533 [3] ที่
ก ำหนดให้กำรดูดซึมน้ ำไม่เกินร้อยละ 25ท ำให้เห็นว่ำ 
คอนกรีตบล็อกทั้งหมดมีค่ำกำรดูดซึมน้ ำผ่ำนมำตรฐำน
ดังกล่ำวได้ 
4. กำรหดตัวทำงยำวของคอนกรีตบล็อก 

เมื่อทดสอบกำรหดตัวทำงยำวของช้ินส่วนคอนกรีต
บล็อกผสมเศษหินพัมมิช สำมำรถสรุปได้ ดังรูปที่ 10 ซึ่ง
พบว่ำ กำรผสมเศษหินพัมมิชลงในคอนกรีตบล็อกส่งผล
ต่อค่ำกำรหดตัวทำงยำวทีม่ำกขึ้นทั้งนี้ กำรหดตัวทำงยำว
ดังกล่ำวเป็นผลมำจำกควำมช้ืนที่สูญเสียในเนื้อของ
คอนกรีตบล็อก [6] โดยคอนกรีตบล็อกท่ีมีช่องว่ำงมำก ก็
จะเกิดกำรสูญเสียควำมช้ืนที่มำก และมีกำรหดตัวทำง
ยำวมำกตำมไปด้วย ตรงข้ำมกับคอนกรีตบล็อกที่มี

ช่องว่ำงน้อย และสูญเสียควำมช้ืนน้อย อย่ำงไรก็ตำม 
คอนกรีตบล็อกทั้งหมดก็ยังมีค่ำกำรหดตัวทำงยำวใน
ระดับต่ ำระหว่ำง ร้อยละ 0.017 ถึง 0.020 

 

 
 
รูปที ่10 กำรหดตัวทำงยำวของคอนกรีตบล็อก 
 

5. ควำมต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีตบล็อก 
ส่วนกำรน ำคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชอัตรำ

ส่วนต่ำง ๆ ที่อำยุกำรบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน ไปทดสอบ
ควำมต้ำนทำนแรงอัด สำมำรถสรุปผลได้ ดังรูปที่ 11 

 

 
 

รูปที ่11 ควำมต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีตบล็อก 
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จำกรูปที่ 11 พบว่ำ ควำมต้ำนทำนแรงอัดหรือก ำลัง
อัดของคอนกรีตบล็อกทั่วไปหรืออัตรำส่วน P-0 มีค่ำสูง
ที่สุด รองลงมำคือ คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิช 
อัตรำส่วน P-300, P-600, P-900 มีควำมต้ำนทำน
แรงอัดปำนกลำง และอัตรำส่วน P-1200, P-1500 มี
ควำมต้ำนทำนแรงอัดต่ ำที่สุดทั้งนี้ เป็นผลมำจำกกำรผสม
ปริมำณเศษหินพัมมิชที่มำก จะส่งผลให้เนื้อคอนกรีต
บล็อกมีช่องว่ำงมำก ซึ่งท ำให้เหลือพื้นทีส่ ำหรับรับแรงอัด
น้อย [7–8] เมื่อไปทดสอบควำมต้ำนทำนแรงอัดจึงได้ค่ำ
ควำมต้ำนทำนแรงอัดที่ต่ ำ เมื่อเทียบควำมต้ำนทำน
แรงอัดของคอนกรีตบล็อกกับมำตรฐำน มอก.58-2533 
ซึ่งก ำหนดให้ควำมต้ำนทำนแรงอัดของคอนกรีตบล็อก
เฉลี่ย 5 ก้อน ที่อำยุกำรบ่ม 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่ำ 2.5 
เมกะพำสคัล [3] ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ คอนกรีตบล็อกที่มี
ปริมำณเศษหินพัมมิชไม่เกินกว่ำอัตรำส่วน P-1200 
สำมำรถผ่ำนตำมทีม่ำตรฐำนก ำหนด 
6. สัมประสิทธ์ิกำรน ำควำมร้อนของคอนกรีตบล็อก 

จำกผลกำรทดสอบสัมประสิทธ์ิกำรน ำควำมร้อนของ
คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชที่อัตรำส่วนตำ่ง ๆ ด้วย
แผ่นคอนกรีตขนำด 30 x 30 x 1.5 เซนติเมตร ตำม
มำตรฐำน ASTM C177 [4] สำมำรถสรุปได้ ดังรูปที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 12 สัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อนของคอนกรีตบล็อก 
 
จำกรูปที่  12 พบว่ำ เศษหินพัมมิชที่ผสมลงใน

คอนกรีตบล็อกส่งผลต่อค่ำสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อน
ที่ลดลงซึ่งเป็นผลมำจำกช่องว่ำงหรือควำมพรุนเนื้อของ
คอนกรีตบล็อกที่ผสมเศษหินพัมมิชมีส่วนลดกำรส่งผ่ำน

ควำมร้อน [2] จึงท ำให้คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิช 
มีควำมเป็นฉนวนป้องกันควำมร้อนที่ดีขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 

จำกศึกษำสมบัติของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกผสม
เศษหินพัมมิซตำมมำตรฐำน มอก.58-2533 เรื่อง
คอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ ำหนัก สำมำรถสรุปได้ว่ำ เศษ
หินพัมมิชในปริมำณไม่เกินอัตรำส่วน P-1200 สำมำรถ
ผสมและขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อก ซึ่งมีสมบัติผ่ำนตำมที่
มำตรฐำนก ำหนด โดยเศษหินพัมมิชจะช่วยลดน้ ำหนักต่อ
ก้อน และค่ำสัมประสิทธิ์กำรน ำควำมร้อนให้ลดลงได้ 
ในขณะที่กำรดูดซึมน้ ำ และกำรหดตัวทำงยำวมีค่ำ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ท้ังนี้ เป็นผลมำจำกควำมพรุนที่ค่อนข้ำง
สูงของเศษหินพัมมิช รวมทั้ง ควำมละเอียดของเศษ
หินพัมมิชที่ใหญ่กว่ำหินฝุ่นเล็กน้อย นอกจำกนี้ ลักษณะ
ดังกล่ำวยังส่งผลต่อควำมต้ำนทำนแรงอัดที่ลดลงเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินพัมมิชที่ได้ จะ
สำมำรถน ำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ภำยในชุมชนที่มี
เหมืองหินพัมมิช ช่วยสร้ำงรำยได้ ลดค่ำขนส่งวัสดุ และ
เพิ่มมูลค่ำให้กับทรัพยำกรธรรมชำติที่ใช้แล้วหมดไปให้
คุ้มค่ำมำกท่ีสุดได้ 
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ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1]  ดนุพล ตันนโยภำส. 2553. แร่และหิน. พิมพ์ครั้ง

ที่ 2.สงขลำ: คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
สงขลำ นครินทร์. 

[2]  สมพิศ ตันตวรนำท, ประชุม ค ำพุฒ และ กิตติ
พงษ์  สุวีโร. 2555. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
เป็นฉนวนควำมร้อนและกำรรับก ำลั งของ
คอนกรีตบล็อกผสมน้ ำยำงธรรมชำติ: กรณีผสม
มวลรวมขนำดต่ำงกัน .เอกสำรประกอบกำร

0.25
0.27
0.29
0.31
0.33
0.35

P-0

P-3
00

P-6
00

P-9
00

P-1
20

0

P-1
50

0

อตัราสว่นของคอนกรตีบลอ็ก 

สป
ส.ก

ำร
น ำ

คว
ำม

ร้อ
น (

วัต
ต/์

ม.-
เคล

วิน
) 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

974

ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที่ 
17. 9-11 พฤษภำคม 2555. โรงแรมเซ็นทำรำโฮ
เทลแอนด์คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์. อุดรธำนี. 

[3]  ส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม (สมอ.). 2533. 
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมคอนกรีตบล็อก
ไม่รับน้ ำหนัก (มอก. 58-2533). กรุ งเทพฯ : 
ส ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรมกระทรวง
อุตสำหกรรม. 

[4]  American Society for Testing and 
Materials (ASTM). 2012. Standard Test 
Method for Steady-State Heat Flux 
Measurements and Thermal Transmission 
Properties by means of Guarded Hot 
Plate Apparatus (ASTM C177). 
Conshohocken.PA:ASTM International. 

[5] อำปีเด็ง ฮำวำ. 2551. สมบัติของคอนกรีตมวล
เบำหินพัมมิซผสมเถ้ำลอยไม้ยำงพำรำและเถ้ำ
แกลบ. สงขลำ: วิทยำนิพนธ์วิศวกรรมศำสตร
มหำบัณฑิต.มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์.  

[6]  ปริญญำ  จินดำประเสริฐ และ ชัย  จำตุรพิทักษ์
กุล. 2555. ปูนซีเมนต์ ปอซโซลำน และคอนกรีต. 
พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:สมำคมคอนกรีตแห่ง
ประเทศไทย. 381 หน้ำ. 

[7]  ชัชวำลย์ เศรษฐบุตร. 2552. ปูนซีเมนต์และกำร
ประยุกต์ใช้งำน. กรุงเทพฯ: บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทยอุตสำหกรรม จ ำกัด. 

[8] นันทชัย ชูศิลป์. 2556. หน่วยน้ ำหนักและก ำลัง
รับแรงอัดของคอนกรีตพรุนผสมกะลำปำล์ม
น้ ำมัน. วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพ
ชีวิต. 1(1).หน้ำ 97 – 106. 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

975

การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม  
ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

Community Fishery Resources Management: A Case Study  
of Ban Laem Makham, Khao Mai Kaeo Sub-District, Sikao District, Trang Province 

กัญญารัตน ์ตลึงผล (Kanyarat Talungphol)* เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา (Ake Tangsupvattana)** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมงของชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยการด าเนินการวิจัยใช้วิธี การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักแบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและจ าแนกเป็นปัจจัยที่
ส าคัญรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของชุมชน มี 4 ปัจจัย คือ ผู้น าศาสนาคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รายได้จากการประกอบ
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60 และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดับ ส่วนปัญหาและข้ออุปสรรคที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของชุมชน มีจ านวน 3 ประเด็นปัญหา คือ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรประมง การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนของสมาชิกในชุมชน และปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ  

 

ABSTRACT 

This was a qualitative research aiming to study the factors that influence the participation in fishery 
resources management (FRM) and its obstacles at Ban Laem Makham, Khao Mai Kaeo, Sikao, Trang Province. 
The researchers utilized research documents, in-depth interviewing the key-information persons, focus group 
as well as non-participant observations to analyze, and summarize the factors as well as the obstacles 
influencing the participation in community’s FRM so as to lead to the suggestion for sustainable 
development. The four factors which influence the participation in community’s FRM were religious leader 
(100%), community leader (73.33%), incomes (60%) and information recognition (33.33%). The obstacles 
affecting the participation in community’s FRM were lacking of knowledge in fisheries managment, community 
members' selfishness and the problems of economic circumstances. 

 

 
ค าส าคัญ: การจัดการ ทรัพยากรประมง จังหวัดตรัง 
Key Words: Management, Fishery Resources, Trang Province 
* นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารกิจการทางทะเล (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
** รองศาสตราจารย ์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในด้านการประมง
อย่างมากโดยในระหว่างปี พ.ศ. 2549–2553 ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่สามารถจับสัตว์น้ าติดอันดับที่สิบสามของโลก การประมง
จึงมีความส าคัญต่อการเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งผลิตอาหารของ
ประชากรโลก รวมทั้งกิจการประมงยังท าให้อุตสาหกรรมผลิต
อาหารทะเลในพื้นที่ใกล้เคียงเจริญขึ้นอีกด้วย แต่ปัจจุบันทรัพยากร
ประมงอยู่ในสภาพเส่ือมโทรมมากขึ้น ทั้งสัตว์น้ ากร่อยบริเวณชายฝั่ง
และสัตว์น้ าในทะเล มีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงมาก โดยในปี 
2553 มีปริมาณการจับสัตว์น้ าและผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่งเท่ากับ 2,356.7 พันตัน ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 19.42 
(กรมประมง, 2553) ซ่ึงเป็นผลมาจากผลจากการพัฒนาประมง
ทะเล และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวใน
ประมงทะเลเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้
เกิดความแตกต่างระหว่างประมงพาณิชย์และประมงขนาดเล็ก
ชายฝั่งเป็นอย่างมาก เพราะประมงพาณิชย์มีขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีทางการประมงที่ก้าวหน้าเป็นเหตุให้มีการน า
ทรัพยากรประมงขึ้นมาใช้มากเกินควร (over fishing) กล่าวคือ มี
การจับสัตว์น้ าซ่ึงเป็นทรัพยากรประมงจนถึงระดับที่เหลือสัตว์น้ าใน
ทะเลมีจ านวนไม่มากพอท่ีจะผสมพันธุ์ส าหรับฤดูกาลจับในฤดูหน้า 
น าไปสู่การลดลงของจ านวนประชากรสัตว์น้ า และในขณะเดียวกัน
การท าประมงขนาดเล็กหรือประมงทะเลพื้นบ้านก็ยังคงใช้เครื่องมือ
ประมงที่มีประสิทธิภาพต่ าที่มีลักษณะการใช้เครื่องมือประมง
พื้นบ้านขนาดเล็ก โดยไม่ใช้เรือและใช้เรือ ทั้งเรือที่ไม่มีการติด
เครื่องยนต์ เรือที่มีเครื่องยนต์ภายนอกเรือ และเรือที่มีเครื่องยนต์
ภายในเรือที่มีระวางบรรทุกน้อยกว่า 5 ตันกรอส (ณรงค์ชัย, 
2542) ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มตระหนักในปัญหาการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงดังกล่าว  โดยเฉพาะในภาค
ประชาชน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมเพื่อแก้ ไขปัญหาเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจะ
พิจารณาได้จากมิติของการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย ชนิดของการ
มีส่วนร่วม บุคคลผู้มีส่วนร่วม และรูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในเนื้อหาสาระส าคัญของการมีส่วนร่วม 
และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบของการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน (วันดี, 2540) โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยทางด้านการติดต่อสื่อสาร (ชูเกียรติ, 
2536) และน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ของตนจนประสบผลส าเร็จเรื่อยมา สามารถเป็นชุมชนตัวอย่าง
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ เช่น ชุมชนบ้านทาทาเป่า จังหวัดล าพูน ซ่ึงเคย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ” ของกรมป่า
ไม้ บ้านบางดิบ ต าบลบางวัน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดซ่ึงได้ริเริ่ม
แนวความคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน โดยร่วมกับ
ชุมชนและองค์กรต่างๆ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
จนกระทั่งประสบความส าเร็จในด้านการจัดการป่าชายเลนเรื่อยมา 
นอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบผลส าเร็จในด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมง  ซ่ึง
ความหมายของการจัดการประมงโดยชุมชน (Community 
based fishery management) หมายถึง กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวชนบทในการจัดการประมงและทรัพยากร
ประมงที่ชุมชนชาวประมงเหล่านี้ร่วมกันใช้ประโยชน์อยู่ (มะลิ, 
2545) โดยบ้านแหลมมะขามเป็นพื้นที่แรกๆ ของภาคใต้ที่มีแนวคิด
ในการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย โดย
เรียกร้องให้เลิกสัมปทานป่าชายเลนจนประสบผลส าเร็จและได้รับ
รางวัลมากมายในด้านการจัดการทรัพยากรประมง  ดังนั้น
ชาวประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณบ้านแหลมมะขามจึงเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยชุมชน อีกทั้งศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมุ่งหวังว่าผลจาก
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการด าเนินการด้านการ
จัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรประมง
ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนบ้านแหลมมะขาม บริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนบ้านแหลม
มะขาม บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง 

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยท าการศึกษาการจัดการทรัพยากร
ประมงโดยชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ต าบลเขา
ไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรังโดยมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) จ านวน 30 คนเพื่อที่จะท าการสัมภาษณ์
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แบบเจาะลึก (In – depth Interview) และมีการจัดท าการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ของผู้น าชุมชนในกิจกรรมใน
การด าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรประมงต่างๆกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในส่วนของทรัพยากรประมงในชุมชนซ่ึง คือ ชาวประมง
ทะเลพื้นบ้านเพื่อให้ข้อมูลของชุมชนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงมี
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมด้วย โดยเพื่อมุ่งเน้นศึกษาปัจจัย
ต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง
รวมถึงปัญหาและข้ออุปสรรคต่างๆที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ส าหรับขอบเขตของพื้นที่ใน
การศึกษาครั้งนี้โดยดูผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ การจัดการทรัพยากร
ป่าชายเลน การจัดการทรัพยากรหญ้าทะเล และการอนุรักษ์เต่า
ทะเล ซ่ึงผู้วิจัยจะท าการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน และมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อท าการสัมภาษณ์
แบบเจาะลกึ  
1.1 ลักษณะทัว่ไปส่วนบุคคล และขอ้มูลพืน้ฐานของกลุ่มสัมภาษณ์หลัก 
1.2 การมีส่วนร่วมและปจัจยัในการจัดการทรัพยากรประมงในชุมชน 
1.3 ผลกระทบตอ่การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย  
ตอนที่ 3 สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้มูลหลัก เพือ่
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล และ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสัมภาษณ์หลกั 

ลักษณะทั่วไปส่วนบุคคลและ 
สภาพสังคม ร้อยละ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

หัวหน้าครัวเรือน 93.33 

สมาชิกในครัวเรือน 6.67 

สถานภาพทางสังคม  
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน 13.33 

แกนน า 66.67 

ปราชญ์ชาวบ้าน 10 

สมาชิกกลุ่มในชุมชน 10 

เพศ 
 

ชาย 93.33 

หญิง 6.67 

ศาสนา 
 

อิสลาม 100 

อายุ (ปี) 
 

น้อยกว่า 50 20.00 

50 – 59  33.33 

60 ขึ้นไป 46.67 

ค่าเฉลี่ยอายุ 58 
 

ระยะเวลาที่อยูอ่าศัยในพื้นที ่
 

41-50  30.00 

51-60 36.67 

61-70 33.33 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 57 
 

ระดับการศึกษา 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 90.00 

ปริญญาตร ี 6.67 

ปวส. 3.33 
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1.2 ปัจจัยที่สนับสนุนการเข้ามามสีว่นร่วม กิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการทรพัยากรประมง 

1.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรประมง
ในชุมชน  

ผลที่เกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรประมงใน
ชุมชน 

ร้อยละ 

เปล่ียนแปลงในทางบวก 100.00 

ไม่เปลี่ยนแปลง 0 

เปล่ียนแปลงในทางลบ 0 

ผลทางบวก 
 

รายได้เพิ่มขึ้น 100.00 

มีการรับรู้และ
แลกเปลี่ยนขา่วสารเพิ่ม
มากขึ้น 

66.67 

มีทรัพยากรประมงเพิ่ม
มากขึ้น (สามารถหา
วัตถุดิบได้เพิ่ม) 

100.00 

มีการปรับตัวและน า
ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการ

83.33 

ด าเนินชีวิตมากขึ้น 

มีอาชพีเพิ่มขึ้น 33.33 

ผลทางลบ 
 

รายได้ลดลง 0 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย  

1) ประเด็นปัญหาด้านขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในการจัดการทรัพยากรประมง เพราะยังขาดความรู้
ความเข้าใจ อีกทั้งยังไม่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในช่วงเร่ิมต้นกิจกรรมและโครงการภายในหมู่บ้าน
แหลมมะขามน้ัน ได้มีวิธีท าความเข้าใจจนชาวบ้านเข้า
มาร่วมได้โดยเร่ิมต้นจากมีองค์กรพัฒนาเอกชน (สมาคม
หยาดฝน) เป็นผู้มาแนะแนวทางให้ความรู้และประสานงาน
ในการจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่างจริงจังโดยประสาน
ความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและแกนน าชาวบ้านที่เป็นที่
เคารพนับถือของคนภายในชุมชน ท าให้การจัดการ
ทรัพยากรประมงที่ เกิดขึ้ นภายในชุมชนน้ันสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและค่อยๆเห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน อีกทั้งโดยพื้นฐานแล้วชาวบ้านเองมีภูมิ
ปัญญาอยู่แล้วจึงง่ายที่จะรับรู้และเข้าใจ ท าให้กิจกรรมและ
โครงการ ประสบความส าเร็จและมีเดินหน้าเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรประมงต่างๆตามมา จนประสบความส าเร็จ
มาถึงปัจจุบัน 

2)ประเด็นปัญหาการเห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนของชาวบ้านส่วนหน่ึงในชุมชนบ้านแหลมมะขามที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างเต็มที่ โดยใช้
เคร่ืองมือประมงชนิดที่ท าลายล้าง เช่น อวนรุน ซ่ึงเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการทรัพยากรประมงที่เกิดขึ้นใน
อดีตผู้ซ่ึงเคยท าประมงอวนรุน และโพงพาง และได้หยุดท า
การประมงอวนรุนไปในขณะน้ัน ได้ให้เหตุผลที่ยอมหยุดท า
การประมงดังกล่าว เน่ืองจากได้รับแรงกดดันจากกลุ่ม
ชาวบ้านที่เกิดการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและเอาจริงเอาจัง
ในขณะน้ัน มีการพูดคุยแบบอะลุ่มอล่วยเพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ส่วนหน่ึงก็ได้รับทราบความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องจากแกนน าที่ เคารพนับถือ จากผู้น าศาสนาใน

ปัจจัยที่เขา้มาม ี
ส่วนร่วม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ผู้น าศาสนา 30 100 

ผู้น าชุมชน 22 73.33 

รายได้จากการ
ประกอบอาชพี 

18 60 

การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

10 33.33 
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หมู่บ้านถึงคุณประโยชน์ของทรัพยากรประมงที่มีอยู่ จึง
ค่อยๆหยุดท าการประมงอวนรุนลงจนหยุดท าในที่สุดและ
หันมาท าประมงพื้นบ้านแทน เน่ืองจากคิดว่าถ้าตนยอมเสีย
ประโยชน์ในขนาดน้ันซ่ึงมีรายได้ที่ดี แต่คิดในทางกลับกัน
เพื่อผลประโยชน์ที่ได้ในอนาคตระยะยาวที่อาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่าแต่มั่นคงมีกินมีใช้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้ง
การท าประมงดังกล่าวยังผิดกฎหมาย จึงไม่อยากมีเร่ืองขุ่น
เคืองและขัดใจกับคนในหมู่บ้านเพื่อความสงบในการใช้ชีวิต
ร่วมกันในชุมชน ในส่วนน้ีร่วมไปถึงปัญหาชาวบ้านบางส่วน
ที่ท าธุรกิจแพปลาซ่ึงรับซ้ือของประมงผู้ซ่ึงไม่มีส่วนได้หรือ
ส่วนเสียใดๆ ซ่ึงมีการรับซ้ือของประมงจากทุกแหล่งการท า
ประมง หรือแม้แต่ของประมงที่มาจากการท าประมงผิด
กฎหมายบางส่วนจึงขาดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วน
ร่วมตอนเริ่มต้นกิจกรรมและโครงการน้ัน ปัจจุบันผู้ท าธุรกิจ
แพปลาจะไม่รับซ้ือสินค้าประมงที่มาจากการท าประมงแบบ
ผิดกฎหมายซ่ึงจะให้ความร่วมมือกับกิจกรรม/โครงการ เป็น
อย่างดี เน่ืองจากได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่บ้าน และผู้น า
ศาสนาที่ตนนับถือ อีกทั้งตนยังมองว่าถ้าให้ความร่วมมือก็จะ
ท าให้มีสินค้าประมงต่อไปในอนาคต 

3)ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ซ่ึงโดยภาพรวมความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจใน
หมู่ บ้านในปัจจุบัน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในอดีต 
เน่ืองจากมีรายได้ที่ดีขึ้นจากการฟื้นตัวของทรัพยากรประมง 
อีกทั้งไม่มีหน้ีสิน โดยส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอ
กิน พอใช้ มีความคิดที่จะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรือต้องการร่ ารวย
มากน้ันค่อนข้างน้อยมาก แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันที่มี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาน้ัน ได้สะท้อนให้เห็นถึง
การเข้ามาของกระแสทุนนิยม ชาวบ้านบางส่วนมีความ
ต้องการในรายได้ที่สูงขึ้น เน่ืองจากมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น 
และมีความต้องการมากขึ้น ถึงแม้จะมีการน าสินค้าประมง
มาแปรรูปตามค าแนะน าของภาครัฐเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
แล้วแต่ก็ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีตลาดรับซ้ือสินค้า
แปรรูปประมงที่ไม่แน่นอน จึงจ าเป็นต้องออกไปท างาน
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง 
ท าให้มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมและการสอดส่องดูแล
ลดลงไป ส่งผลให้สังคมในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่
เน่ืองด้วยความกลมเกลียวผ่านความสัมพันธ์แบบเครือญาติ
ของชุมชนภายในหมู่บ้านแหลมมะขามซ่ึงต้องพึ่งพาอาศัย

ช่วยเหลือกันของคนหมู่บ้านน้ันก็ช่วยกันฉุดร้ังและท าให้การ
เข้าร่วมและดูแลกิจกรรมและโครงการ ไปในทางที่ดีและ
สม่ าเสมอมา 

ตอนท่ี 3 สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – participant 
Observation) 

จากการเข้าไปสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ในชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ซ่ึงได้สังเกตลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป
ภายในหมู่บ้าน และสังเกตการณ์ท ากิจกรรมในบริเวณศาสน
สถาน ลักษณะทั่วไปภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่
ในหมู่บ้านเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม เป็นคนจิตใจดีและมี
น้ าใจ และทุกครัวเรือนมีเรือแบบไม่ติดเคร่ืองยนต์และแบบ
ติดเคร่ืองยนต์ ซ่ึงจะอาศัยแรงงานของสมาชิกในครัวเรือนใน
การท าประมงเป็นหลัก อยู่กันแบบเครือญาติช่วยเหลือพึ่งพา
อาศัยกัน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่แบบพอเพียง พอกิน
พอใช้ ไม่ต้องการชีวิตที่หรูหรา และจากการสังเกตการณ์ท า
กิจกรรมในบริเวณศาสนสถานคือ มัสยิดหรือสุเหร่า ซ่ึง
เป็นศาสนสถานประจ าหมู่บ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนหน่ึง
จะด าเนินไปตามศาสนกิจ โดยจะมีผู้น าศาสนาคอยดูแลใน
การร่วมพัฒนาชุมชนส่วนหน่ึงด้วย ซ่ึงในส่วนของศาสนา จะ
มีคณะกรรมการศาสนา ประกอบด้วย โต๊ะอิหม่ าม 
หมายความว่า ผู้น าศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด, โต๊ะคอเต็บ 
หมายความว่า ผู้แสดงธรรมประจ ามัสยิด , โต๊ะบิหลั่น 
หมายความว่า ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจ
ตามเวลา และโต๊ะเซ๊ียะ บุคคลทั้ง 4 ต าแหน่งน้ีเป็นต าแหน่ง
ผู้น าทางศาสนาประจ าสุเหร่า มัสยิดของชุมชน ซ่ึงบุคคล
เหล่าน้ีมีบทบาทความส าคัญต่อชุมชนอย่างมากในการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร
ภายในหมู่บ้านแหลมมะขาม ให้เกิดความสงบและสามัคคี
ภายในหมู่บ้าน 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

จากการรวบรวมค าถามโดยมุ่งศึกษาเฉพาะ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Information ) จ านวน 30 คน เพื่อ
ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – Depth Interview ) 
และมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้น า
ชุมชนหรือแกนน าชุมชนและชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้านผู้ที่เคยท าประมงอวนรุน เจ้าของ
ธุรกิจแพปลา และเพื่อให้ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากร
ประมงมีความสมบูรณ์ขึ้น จึงมีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non – participant Observation) ทั้งสามส่วนน้ีผู้วิจัย ได้
น ามาวิเคราะห์แล้ว จะท าให้สามารถเห็นกิจกรรมและ
โครงการลักษณะการรวมกลุ่ม ปัจจัย มิติ/ระดับ บทบาท
ของหน่วยงานรัฐ/เอกชน ผลที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อการ
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน อย่างไร
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มิติ/ระดับของการมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมและ
โครงการซ่ึงเร่ิมต้นจากการรวมตัวของชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรประมง ของชุมชนบ้านแหลมมะขาม เกิดขึ้นจาก
ประเด็นปัญหาหลัก คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่า
ชายเลนและการลดลงของทรัพยากร ผู้น าจึงได้ประชุมกัน
เพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่กิจกรรม/โครงการใน
การจัดการทรัพยากรประมง ซ่ึงประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน การจัดการทรัพยากรหญ้าทะเล และ
การอนุรักษ์เต่าทะเล ซ่ึงได้ด าเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกันและ
มีแนวทางในการจัดการเหมือนกัน โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรทั้งหมดร่วมกัน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การคิดแก้ไขปัญหากิจกรรมหรือโครงการ ถึงร้อยละ 56.67 
ซ่ึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนให้ความคิดเห็น/ช่วยเหลือ 
และปฏิบัติมากที่สุด ถึงร้อยละ 70.59 และช่วงด าเนิน
โครงการ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนร่วม
ร้อยละ 86.67 ซ่ึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการระบุ
ปัญหา ประชุมพิจารณาตัดสินใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.23 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เข้าไปมีส่วนร่วมร้อยละ 
100 โดยมีขั้นตอนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การบริหารประสานความร่วมมือการด าเนิน
โครงการ มากที่สุด ร้อยละ 86.67 ซ่ึงพบว่าการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรน้ันชาวประมงพื้นบ้านจะมีการสนับสนุนด้าน
แรงงาน และข่าวสารเป็นหลัก มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
เข้าไปมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 ซ่ึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะ
ด้านวัตถุ ทางสังคม และส่วนบุคคลมากที่สุด ร้อยละ 83.34 
ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เข้าไปมีส่วน
ร่วมร้อยละ 100 ซ่ึงพบว่า มีขั้นตอนในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ติดตามผลการด าเนินงานและบ ารุงรักษา ร้อยละ 100 โดย

จะเห็นได้ว่าชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบ้านแหลมมะขามได้
เข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นโครงการและ
ช่วงด าเนินโครงการ ซ่ึงในขั้นตอนของการ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมร้อย
เปอ ร์ เ ซ็นต์  อี กทั้ ง ในส่ วนของการมีส่ วน ร่วมในการ
ประเมินผลน้ันทุกคนได้ติดตามผลการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษากันทุกคนและได้กระท ากิจกรรมหรือโครงการ
เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  

มิติ/ระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมงในชุมชนของหน่วยงานรัฐ ในช่วงเร่ิมต้น
โครงการหน่วยงานรัฐไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา แต่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงด าเนินโครงการแล้ว โดยใน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเข้าร่วมในการ
ประชุมพิจารณามากที่สุด ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการจะเข้าร่วมในการบริหารประสานความร่วมมือ
มากที่สุด ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จะร่วมใน
ผลประโยชน์ทางสังคมมากที่สุด และในขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลจะเข้าร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตลอดจนร่วมในการบ ารุงดูแล โดยในช่วงด าเนิน
โครงการหน่วยงานรัฐจะเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน และยังคงด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบันร่วมกับชุมชน
ชาวประมง 

มิติ/ระดับของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมงในชุมชนขององค์กรพัฒนาเอกชน(สมาคม
หยาดฝน) ในช่วงเร่ิมต้นโครงการองค์กรพัฒนาเอกชน
(สมาคมหยาดฝน) จะเป็นผู้บุกเบิกและเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนตั้งแต่ช่วงเร่ิมต้นโครงการ ซ่ึงเป็นทั้งผู้คิดริเร่ิมเอง ให้
ความคิดเห็น/ช่วยเหลือ และเป็นผู้ปฏิบัติ ตั้งแต่เร่ิมไปพร้อม
กับชุมชน และในช่วงการด าเนินโครงการน้ัน ในขั้นตอนการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะมีส่วนร่วมในการระบุปัญหามาก
ที่สุด ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการจะมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรมากที่สุดโดยเฉพาะเป็นแหลง่
เงินทุน ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จะร่วมใน
ผลประโยชน์ทางสังคมมากที่สุด และในขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลจะเข้าร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินงานมากกว่าส่วนร่วมในการบ ารุงดูแล ซ่ึงองค์กร
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พัฒนาเอกชน(สมาคมหยาดฝน) จะเข้าไปมีบทบาทการมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ
จนถึงช่วงการด าเนินโครงการมาพร้อมกับชุมชนชาวประมง
พื้นบ้าน จนกิจกรรม/โครงการในการจัดการทรัพยากร
ประมงประสบความส าเร็จแล้ว ปัจจุบันจึงค่อยๆแยกตัว
ออกไป  

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการที่ชาวประมงทะเลพื้นบ้าน
ในหมู่บ้านแหลมมะขามจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรประมง จะต้องมีการ
แสดงออกของชาวประมงพื้นบ้านถึงกระบวนการที่ได้กระท า
ร่วมกันต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นโครงการ คือ มีส่วนร่วมในการคิด
แก้ไขปัญหา และช่วงด าเนินโครงการ คือ ร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมในการปฏิบัติการ ร่วมในผลประโยชน์ 
ตลอดจนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมในชุมชนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง ซ่ึง
ย่ิงชาวประมงพื้นบ้านภายในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการมากเข้าไหร่จะท าให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดแผนและกฎระเบียบต่างๆในการจัดการทรัพยากร
ประมง ท าให้มีฐานการมีส่วนร่วมมากขึ้น ส่งผลให้ตัวของ
ชุมชนมีการยอมรับและเข้าใจกฎระเบียบหรือแผนต่างๆเป็น
อย่างดี  เมื่อตัวชุมชนเกิดการยอมรับและเข้าใจแล้ว 
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถน าเสนอทางเลือก
เข้าไปได้มากขึ้นและสามารถเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง ท า
ให้เกิดการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างชุมชน
และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โครงการหรือกิจกรรมในการ
จัดการทรัพยากรประมงจึงประสบผลส าเร็จเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากชาวประมงพื้นบ้านภายในชุมชนเป็นอย่างดี 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมง พื้นที่บ้านแหลมมะขาม ต าบลเขา
ไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีดังน้ี 

1. ผู้น าศาสนา 

ศาสนาจะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรประมงของชุมชนบ้านแหลมมะขาม กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่าง มีร้อยละ 100 ที่มีเชื้อสายไทยมุสลิมส่วนใหญ่สืบเชื้อสาย

มาจากชนชั้นดังเดิมในหมู่บ้านแหลมมะขาม  ผู้น าศาสนา
เปรียบเสมือนเอกลักษณ์และตัวแทนของศาสนาอิสลามในท้องถิ่น
ของหมู่บ้านแหลมมะขาม จากผลการสังเกตการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ
ศาสนานั้นในหมู่บ้านแหลมมะขามจะมีศาสนสถานที่ส าคัญทาง
ศาสนา คือ มัสยิดหรือสุเหร่า ซ่ึงเป็นศาสนสถานประจ าหมู่บ้าน 
ชาวบ้านหมู่บ้านแหลมมะขามส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชีวิต
ความเป็นอยู่ส่วนหนึ่งจึงด าเนินไปตามศาสนกิจ ซ่ึงหลังจากการท า
พิธีกรรมทางศาสนาทุกวันศุกร์ร่วมกันในทุกสัปดาห์หลังจากการ
ละหมาดร่วมกันแล้ว จะมีผู้น าศาสนาคอยดูแลในการพัฒนาชุมชน
ส่วนหนึ่งด้วย ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะชาวบ้านจะเชื่อในตัวของ
ผู้น าศาสนา ในที่นี่ผู้น าศาสนาคือโต๊ะอิหม่าม โดยโต๊ะอิหม่ามซ่ึงเป็น
ผู้น าศาสนานั้นจึงเป็นแกนน าคนส าคัญในการร่วมจัดการทรัพยากร
ประมงของชุมชน ทัศนะคติของผู้น าศาสนาจึงเป็นสิ่งส าคัญ เห็นได้
จากบทความตอนหนึ่งของโต๊ะอิหม่ามบ้านแหลมมะขาม “ชีวิตของ
เราเราต้องรักษา อย่าให้ใครมารักษาให้...มันไม่ใช่ เปรียบเสมือนว่า
หากเราไม่สบายเราต้องรักษาตัวเอง หากนิสัยไม่ดีหรือมีส่วนที่เรา
เสียเราก็ต้องตัดทิ้งเสียบ้าง เมื่อคนจะกินก็มักจะเลือกกินแต่ของดีๆ 
ของไม่ดีไม่กิน ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน เราอย่าเอาสิ่งไม่ดี
ไปให้มันเพราะมันก็มีชีวิต มันไม่ต้องการสิ่งแปลกปลอมเหมือน
อย่างที่คนไม่ต้องการ ส าคัญคือ “มันสัมพันธ์กับชีวิตเรา” ซ่ึงน่าจะ
ใช้ค านี้ได้ หากธรรมชาติยั่งยืนยง คนก็ยืนหยัดอยู่ได้ หากธรรมชาติ
หดหาย คนก็คงตายในไม่ช้า” แสดงให้เห็นถึงทัศนะคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในตัวผู้น าศาสนา  นอกจากนี้
ทุนเดิมของบ้านแหลมมะขามน้ันเป็นฐานความสัมพันธ์ของระบบ
เครือญาติในระบบศาสนาอิสลามซ่ึงสมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่นั้น
เป็นลูกหลานหรือทายาทของชนดั้งเดิมในอดีต ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติและสายเลือดทางศาสนาอิสลามจึงมีความสัมพันธ์ที่
เหนียวแน่นกลมเกลียว มีความรักความเป็นพี่น้องสูงมาก จึงเป็น
ฐานพลังส าคัญที่ทางแกนน าของหมู่บ้านแหลมมะขาม น ามาใช้ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน
มากกว่าตามไปด้วย  

2. ผู้น าชุมชน 

ผู้น าชุมชนจะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงของชุมชนบ้านแหลมมะขาม กลุ่มที่ท าการ
สัมภาษณ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าองค์กรท้องถิ่น คือ แกนน าชุมชน
มากที่สุด รองลงมา กลุ่มผู้น าที่เป็นทางการ คือ ก านันหรือ
ผู้ใหญ่บ้าน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
ทางสังคมเป็นผู้น าท้องถิ่น จึงเป็นผลท าให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรประมงของบ้านแหลมมะขาม ซ่ึงผู้น าชุมชนใน
พื้นที่หมู่บ้านแหลมมะขาม บทบาทการท างานจะเป็นไปตามหน้าที่
และอิทธิพลทางศาสนาในส่วนหนึ่งจะมีหน้าที่บทบาทคล้ายคลึงกับ
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ผู้น าศาสนา โดยผู้น าชุมชนท้องถิ่นจะประสานความร่วมมือกัน
ท างานกับผู้น าศาสนาในการจัดการทรัพยากรประมง หรือกิจกรรม
อื่นๆที่ส าคัญภายในชุมชน ดังที่กล่าวไว้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ
วันดี (2540) กล่าวว่าหลักการเบื้องต้นของการท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมนั้น ผู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการกระตุ้นชุมชน มีบทบาท
ส าคัญมากที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นตัวชี้บอกให้เห็น
ย้อนกลับไปถึงความคิดริเร่ิมของการมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ความคิด
ริเริ่มกับกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมีความสัมพันธ์กัน ผู้น าชุมชน
อาจจะอาสาสมัครเข้าร่วมในกิจกรรม และในขณะเดียวกันก็จะ
เกณฑ์แรงงงานคนงานให้เข้ามามีส่วนร่วมได้  

3. รายได้จากการประกอบอาชีพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้านซ่ึงเป็น
อาชีพหลัก และมีอาชีพเสริมคือ ท าการเกษตร (ปาล์มน้ ามัน) 
ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ตามล าดับ ซ่ึงมีรายได้รวมของการท าการ
ประมงอยู่ที่ 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน (ข้อมูลรายได้จาก
การท าประมงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2557 ) การวิเคราะห์ใน
ส่วนนี้จะร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของชาวบ้านทั่วไปและผู้ที่
ประกอบอาชีพประมงไว้ด้วยกัน คือ ผู้ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง
ที่ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพประมงอวน
รุนที่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการทรัพยากรประมงในอดีต             
ผู้ประกอบอาชีพประมงพร้อมกับเป็นเจ้าของแพปลา ที่ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมมาจากการท าประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิต
ทั้งหมด (จับสัตว์น้ า) ซ่ึงทุกคนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่ท าตามกฎ
ข้อตกลงและระเบียบของชุมชน กล่าวคือ การท าประมงจะต้อง
กระท าไปพร้อมๆกับการจัดการทรัพยากรประมง รวมถึงการ
อนุรักษ์ และจะต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนเองในงานด้านการ
พัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้น โดยชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผลโดยตรงจาก
การจัดการทรัพยากรประมงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านแหลมมะขาม 
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ในพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา 
ฉบับบัณฑิตยสถาน (2524) ตอนหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับความหมาย
ของชุมชนและประชาคม ไว้ว่า “ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเป็น
แบบเลี้ยงตนเองที่จ ากัดมากกว่าสังคม แต่ภายในวงจ ากัดเหล่านั้น
ย่อมมีการสังสรรค์ใกล้ชิดกว่า และความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกว่า” 
โดยชุมชนบ้านแหลมมะขามที่ท าให้ประสบความส าเร็จนั้นส่วนหนึ่ง
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการจัดการทรัพยากร
ประมง ซ่ึงมีพื้นฐานการยึดเหนี่ยวบางประการที่ผูกพันเอกภาพกัน 
คือ เชื้อชาติ และต้นก าเนิดเดิมของศาสนาที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซ่ึง
รายได้ส่วนใหญ่มาจากท าการประมงพื้นบ้านเหมือนๆกัน ซ่ึงเป็น
การท าการประมงแบบยังชีพเพื่อเลี้ยงตนเองมากกว่าการท าประมง
เชิงธุรกิจ ท าให้มีความใกล้ชิดกัน และเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจซ่ึงกัน
และกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรประมงในหมู่บ้านแหลมมะขามนั้นเกิดความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี  

4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  

การรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า การได้รับข่าวสารเป็น
ประจ า ท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้คิด และตั้งข้อสังเกตกับปัญหา
ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนในชุมชน การลดน้อยลงของ
ทรัพยากรประมงทะเลตลอดจนเริ่มเห็นความส าคัญของการเริ่ม
จัดการทรัพยากรประมงท าให้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น คือ การ
ร่วมกันปลูกป่าชายเลน การหยุดท าประมงผิดกฎหมาย เช่น อวนรุน 
การปลูกหญ้าทะเล รวมถึงการอนุรักษ์เต่าทะเล สอดคล้องกับผล
การศึกษาของณรงค์ชัย (2542) ที่พบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านการ
ประมงและการเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการมีส่วน
ร่วมของชาวประมงทะเลพื้นบ้านในการจัดการประมงโดยชุมชน 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไลพร (2534) ที่พบว่า การ
รับรู้ข่าวสารที่ต่างกันจะก่อให้เกิดความแตกต่างในเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
โดยกลุ่มที่มีการรับรู้ข่าวสารจ านวน 6 ครั้งต่อเดือนขึ้นไปเป็นกลุ่มที่
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่ากลุ่มย่อยอื่นๆ
ในเรือ่งเดียวกัน และสอดคล้องกับสมใจ (2531) ที่พบว่า การได้รับ
ข่าวสารของประชาชนในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีความสัมพัน 
ธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อส าเร็จของโครงการน้ี จาก
การมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนบ้านแหลม
มะขาม ต าบลเขาไม้แก้ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

จากการศึกษาข้างต้นก่อนที่โครงการจะส าเร็จได้
นั้นก็ประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งในช่วงเริ่มและระหว่างด าเนิน
โครงการ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกชุมชน ได้แก่ การขาด
ความรู้ความเข้าใจ และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของสมาชิกใน
ชุมชน ซ่ึงท าให้ในช่วงเริ่มต้นโครงการมีผู้เข้าร่วมน้อย แต่ภายหลัง
จากที่องค์กรพัฒนาเอกชน (สมาคมหยาดฝน) เข้ามาอยู่อาศัยกับ
ชาวบ้าน สร้างความเชื่อใจ และแนะแนวทางให้ความรู้ และ
ประสานงานอย่างจริงจังกับผู้ใหญ่บ้านและแกนน าชุมชนให้มีความรู้ 
ท าให้สมาชิกชุมชนเริ่มมีความรู้และความเชื่อใจ อีกทั้งผู้ที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนเมื่อได้ร่วมผู้คุยกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ท าให้
เห็นถึงการกระท าที่ผิดกฎหมาย ท าลายล้างทรัพยากร ประโยชน์
ของการมีทรัพยากรให้ใช้อย่างยั่งยืน ประกอบกับแรงกดดันของ
ชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านได้อย่างสงบ
สุข เนื่องจากสมาชิกในหมู่บ้านอยู่อาศัยการแบบเครือญาติ 
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน และมีการพบปะพูดคุยและท ากิจกรรม
ทางศาสนาร่วมกันบ่อยครั้ง ท าให้ในช่วงด าเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วม



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
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เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ในช่วงประเมินผลหรือติดตามดูแลรักษา
ทรัพยากรโครงการสมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมท้ังหมด เนื่องจาก
สมาชิกในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนแล้ว 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จที่ดีของโครงการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนนี้ สมาชิกมีการด าเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ดีขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร ดูแลรักษา
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบัน ซ่ึงเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจ ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้มีการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสารอย่าง
หลากหลายและทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยม
มากขึ้น ค่านิยมในการบริโภคเปล่ียนไป เกิดเป็นวัฒนธรรม
บริโภคนิยมขึ้น เพราะกระแสโลกาภิวัตน์และวิกฤติ
เศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดภาวะ การปรับตัว
ไม่ทันทางสังคม การเปล่ียนแปลงมีการพลิกผัน ภาวะการ
แข่งขันสูงขึ้น ก้าวสู่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ซ่ึงสาเหตุ
เหล่าน้ี น าไปสู่การพัฒนาในทุกด้านรวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว เห็นได้จากชาวบ้านแหลมมะขาม
บางส่วนมีความต้องการในรายได้ที่สูงขึ้น เน่ืองจากมีรายจ่าย
ที่เพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการมากขึ้น ถึงแม้จะมีการน า
สินค้าประมงมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้
เสริมตามค าแนะน าของภาครัฐเพื่อสร้างรายได้เพิม่แล้ว แต่ก็
ยังมีรายได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ เน่ืองจากส่วนหน่ึงไม่
มีตลาดรับซ้ือสินค้าแปรรูปประมงที่ไม่แน่นอน ท าให้รายได้
ไม่แน่นอนไปด้วย แต่ในทางกลับกันก็ยังมีความต้องการ
รายได้ที่มากขึ้นอยู่เพื่อตอบสนองความอยากได้และความ
ปรารถนาของตนและคนในครอบครัว จึงจ าเป็นต้องออกไป
ท างานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกหมู่บ้านที่อยู่
ใกล้เคียง แต่ขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสอง
ด้าน ความพยายามที่จะก้าวให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์ที่
เกิดขึ้นน้ันอาจท าลายศักยภาพของคน ชุมชน ท้องถิ่น 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กล่าวคือเกิดภาวะทันสมัยแต่ไม่
พัฒนา ทุกคนเห็นแก่ปากท้องของตนเองมากกว่าญาติพี่น้อง
และส่วนรวม จนจริยธรรมและคุณธรรมเร่ิมเสื่อมถดถอย ท า
ให้มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมและการสอดส่องดูแล
ทรัพยากรประมงลดลงไป ส่งผลให้สั งคมในหมู่บ้าน
เปล่ียนแปลงไป 
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ภูมิปัญญาอีสานในการจัดการน ้าเขตลุ่มน ้าชีตอนต้น: กรณีศึกษา กลุ่มหมู่บ้านส้มป่อย จังหวัดชัยภูมิ 
E-san Local Wisdom in Chi watershed management: 

In Case of Sompoi Village Group, Chaiyaphum province 
 

พัชรินทร์  ฤชุวรารักษ์ (Patcharin Ruchuwararak)* หิรัญ แสวงแก้ว (Hirun Sawaengkaew)* 
พัชรินทร์  ลาภานันท์ (Patcharin Lapanun)** มานะ นาค้า (Mana Nakham)** 

เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (Benjawan Narasaj)** 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาภูมิปัญญาของชาวบ้านอีสานในการจัดการน ้าภายใต้ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนเขตลุ่มน ้าชีตอนต้น โดย

เลือกศึกษาในกลุ่มชุมชนบ้านส้มป่อย หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 12 และหมู่ท่ี 13 ต้าบลส้มป่อย อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ท้าการเก็บข้อมูล
ด้วยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ผลการศึกษาท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการจัดการน ้ากับระบบการผลิต 
พบว่าในช่วงแรกเริ่มชาวบ้านยังหาอยู่หากินแบบพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก ประกอบกับพื นท่ีป่ามีมาก การจัดการน ้าในลักษณะเพื่อ
การผลิตยังมีน้อย และเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่น ปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงนี จึงเกิดเฉพาะในล้าห้วยส้มป่อย ต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็น
การผลิตเพื่อขาย มีการท้าการเกษตรมากขึ นโดยเฉพาะการท้านาปรัง ท้าให้เพิ่มปริมาณความต้องการใช้น ้า และมีการปลูกพืชไร่ท่ี
ท้าลายพื นท่ีป่าไม้อันเป็นแหล่งกักเก็บความชุ่มชื น ท้าให้เกิดภาวะแห้งแล้งมากขึ น นอกจากนี หน่วยงานรัฐยังได้ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาจัดการให้สามารถใช้น ้าได้ในปริมาณมาก เช่น สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ท้าให้ชุมชนต่างๆท่ีอาศัยริมล้าน ้าชีต่างสูบน ้า
จากล้าน ้าชีมาใช้จนล้าน ้าแห้งลงอย่างรวดเร็ว จึงเกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงน ้าระหว่างชุมชน อย่างไรก็ตามภายในชุมชนยังคงมี
การจัดการน ้าตามแบบดั งเดิม เช่น พิธีเลี ยงผีต้นน ้า ท่ีส่งผลต่อศักยภาพชุมชนในการร่วมมือกันจัดการน ้า แต่ยังจ้าเป็นต้องมองถึง
การจัดการทรัพยากรท่ีพึ่งตนเองได้ในระยะยาว มีการปรับทัศนคติต่อการใช้น ้าจากการมุ่งหวังแต่การสร้างรายได้มาสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง และความเชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน ้า ก่อนท่ีจะร่วมกันแสวงหาแนวทางในการจัดการน ้าให้เหมาะสมกับ
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน 

 

ABSTRACT 
To study on E-San local wisdom involving water management, ecology as well as ways of life of the villagers 
in three villages of Sompoi area, Jaturat district, Chaiyapum Province, data were obtained by individual and 
group interviews. The results demonstrated that villagers, at the beginning of settlement period, lived and 
depended mainly on natural resources of which were fruitful and abundant, particularly nearby forest, river 
and water reservoirs. They also set up agricultural crop as for survival and sufficient balance under the 
guidance of local wisdoms, and during this time the shortage of water supply was observed only in the 
Sompoi canal. Later period, sufficient agricultural production pattern of villagers was changed to reach the 
greater demand of commercialized markets leading to the requirement of much more water supply for the 
year-round plant crops. Furthermore, a rapid expanding of field crop areas in replacing of deforested areas 
became dominant causing a longer drought. At the same time, government  had brought new technologies 
and equipments to take as much water as from river and reservoirs to supplying the greater commercialize 
plant crop areas. Consequently, these caused a severe reduction of water storage and had brought certain 
conflicts or issues in relation to community water management occurred along the Chee river, especially 
when over use of water irrigation during the drought period. As conserved native and rural water management 
ways, the villagers conveyed local wisdoms and believes, rituals and sacrifices as participatory tools to 
alleviate and solve water management issues suitable for their ecology, sustainable development and 
community way of life. 
 
ค้าส้าคัญ : เทคโนโลยีพื นบ้าน ภูมิปัญญา การจัดการน ้า 
Key Words : Community Technology, Local Wisdom, Water management  
*นักวจิัย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
**อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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บทน้า 
การจัดการน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน

ของหน่วยงานรัฐมักมีการจัดการอยู่บนพื นฐานของการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายกรณีมี
ความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีน้าเข้าที่อาศัยการลงทุน
จ้านวนมาก และต้องการทักษะความช้านาญเฉพาะใน
การจัดการเพื่อให้สามารถควบคุมและน้าทรัพยากรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ขณะทีก่ารจัดการน ้าของชุมชน
ท้องถิ่นมีการจัดการบนพื นฐานความรู้เทคโนโลยีพื นบ้าน 
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีพัฒนาขึ นภายใต้ระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นระบบการจัดการที่ไม่ต้อง
ลงทุนสูง อาศัยความรู้และทักษะความช้านาญที่ มีใน
ท้องถิ่น จากการสั่งสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งที่ผ่านมา
การจัดการน ้าโดยรัฐเพียงล้าพังไม่สามารถน้าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ หลายหน่วยงานจึงมีการศึกษาภูมิ
ปัญญาการจัดการน ้าของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ น ตัวอย่างเช่น 
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน ้า
อุปโภคบริโภคของชุมชนท้องถิ่นตามประเด็นปัญหา
คุณภาพน ้า การจัดการต้นน ้า ปัญหาการใช้ไฟฟ้า ปัญหา
ปริมาณน ้า ปัญหาระบบส่งน ้า และการค้นหาแหล่งน ้าใต้
ดินเพื่ออุปโภคบริโภค (ส้านักบริหารจัดการน ้า กรม
ทรัพยากรน ้า, 2552) การศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน ้า
เพื่อการพึ่งพาตนเองที่มีทั งภูมิปัญญาดั งเดิมและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาจัดการน ้ามากขึ น  
(ประสิทธิ์ และคณะ, 2554) รวมถึงมีการน้าเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาผสานกับการจัดการน ้ าแบบ
สมัยใหม่ในระดับชุมชน เช่น การท้าคันดินกั นล้อมหนอง
นกโง่ ต้าบลศรีส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
เป็นการจัดท้าแหล่งเก็บน ้าแบบระบบชลประทานเชิง
ประยุกต์ เพื่อกักเก็บน ้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยไว้ส้าหรับน้า
น ้ามาใช้ท้าการเกษตรในฤดูแล้งแทนการท้าการเกษตรใน
ฤดูฝน (วิเชียร และคณะ, 2553) ถึงแม้จะมีการศึกษา
และพัฒนาหาแนวทางการจัดการน ้าอย่างต่อเนื่อง แต่
ปัญหาด้านการจัดการน ้าก็ยังเป็นปัญหาส้าคัญที่เกิด
ขึ นมาโดยตลอด เนื่องจากปัญหานี มีการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทเฉพาะพื นที่ ระบบนิเวศ วัฒนธรรม ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ 

และสภาวะของระบบองค์รวมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่ง
เร้ าที่ เข้ ามาในแต่ละ ช่วงเวลา  การจัดการน ้ า จึ ง
จ้าเป็นต้องมีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้า
ของชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่สัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชน นั่นคือ ป่าไม้ ที่ดิน 
การเกษตร และแหล่งน ้า เช่ือมกับภูมิปัญญาและวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการจัดการน ้าที่ยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน อันจะน้ามาซึ่งทางเลือกในการจัดการ
น ้ าที่ สอดคล้องกับระบบนิ เวศน์และสภาพสั งคม
วัฒนธรรมของชุมชน โดยงานวิจัยนี ศึกษาในพื นที่ลุ่มน ้าชี 
อันเป็นลุ่มน ้าหลักของภาคอีสาน เขตต้าบลส้มป่อย 
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีวัฒนธรรม
ดั งเดิมในการจัดการน ้า มีการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง มีความเป็นตัวแทนด้านการจัดการน ้าภาครัฐ  และมี
ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงน ้า 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายในการจัดการน ้าบน
พื นฐานการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านอีสานภายใต้บริบท
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในเขตลุ่มน ้าชีตอนต้น 

2. เพื่ออธิบายพัฒนาการ การด้ารงอยู่ และการ
เสื่อมสูญไปของภูมิปัญญาการจัดการน ้าของชาวบ้านใน
เขตลุ่มน ้าชีตอนต้น ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
การปรับตัวของชาวบ้านต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ น 
 
วิธีการวิจัย 

1.ทบทวนวรรณกรรม  ศึ กษา เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย   

2.ส้ารวจพื นที่และวิเคราะห์พื นที่แบบเร่งด่วน
ด้วย RRA (Rural Rapid Appraisal) 

4.พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้าเนินการ
จัดท้ากรอบค้าถามส้าหรับใช้ในการสัมภาษณ์ ก้าหนด
ประเด็นและจัดเตรียมเครื่องมือส้าหรับใช้ในการเก็บ
ข้อมูล  
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5.เก็บข้อมูลภาคสนามโดยแบ่งการวิธีการเก็บ
ข้อมูล 2 วิธีได้แก่ 1) การจัด Focus Group ด้วย
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ กรอบค้าถาม ปฏิทินการปลูกพืช 
และประวัติศาสตร์หมู่บ้าน เป็นต้น และ 2) สัมภาษณ์
เจาะลึกรายบุคคล (Depth Interview) จากแกนน้า 
เจ้ าหน้าที่หน่วยงานรั ฐ ในพื นที่  และผู้ รู้ ใน ชุมชน  
นอกจากนั นยังมีการสังเกตุและบันทึกภาพจากการลง
ศึกษาในพื นที่ และการเข้าร่วมกิจกรรมส้าคัญภายใน
ชุมชน  

6.วิเคราะห์และประมวลผล เป็นการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ ท้าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาด้วยการน้า
ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่แบบแผน และหาความสัมพันธ์ของ
ปรากฎการณ์ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
ศึกษา   

8.จัดเวทีเสนอผลการศึกษาต่อชุมชน เพื่อให้
ชุมชนได้รับทราบและมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ นในสังคมชุมชน
ของตนเอง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีประเด็นผล
การศึกษาท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

9.จัดเวทีเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื นที่  ได้แก่  หน่วยงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้า โรงเรียน สถานีอนามัย พัฒนาชุมชน และ
หน่วยงานด้านการเกษตร เป็นต้น เพื่อน้าเสนอผล
การศึกษาที่ชี ให้เห็นถึงประสิทธิภาพและข้ออ่อนในการ
จัดการน ้า น้ามาสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนว
ทางการพัฒนาการจัดการน ้าร่วมกัน  

 
ผลการวิจัย 
4.1สภาพทั่วไปของชุมชน 

สภาพพื นที่ของชุมชน กลุ่มหมู่บ้านส้มป่อย 
ตั งอยู่ห่างจากอ้าเภอจัตุรัส 20 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 มีจ้านวน
ครัวเรือนทั ง 3 หมู่บ้าน 741 ครัวเรือน สภาพพื นที่เป็นที่
ราบลุ่มสลับกับที่ดอน โดยมีสภาพที่ดอนอยู่บริเวณด้าน
ทิศตะวันตก คิดเป็นพื นท่ีของชาวบ้านส้มป่อยร้อยละ 75 
ลักษณะของดินเขตนี เป็นดินร่วนปนทราย ใช้ประโยชน์
ในการท้านาปี ไร่มันส้าปะหลัง และไร่อ้อย ส่วนที่ลุ่มอยู่
บริเวณติดล้าน ้าชี ซึ่งเป็นบริเวณที่น ้าท่วมถึง ลักษณะของ

ดินเป็นดินทามชี คิดเป็นพื นที่ของชาวบ้านส้มป่อยร้อย
ละ 25 ชาวบ้านใช้พื นที่นี ในการเพาะปลูกข้าวนาปี นา
ปรัง อ้อย และผักน ้าหยด พื นที่ท้าการเกษตรของทั ง 3 
หมู่บ้าน รวม 16,690 ไร่ 

แหล่งน ้าส้าคัญในหมู่บ้าน ได้แก่ ล้าน ้าชี เป็น
ล้าน ้าสายใหญ่และลึกอยู่บริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน 
ชาวบ้านจะใช้ประโยชน์ในการสูบน ้าจากล้าน ้าชีไปใช้ใน
การเกษตรส้าคัญ คือ การท้านาปรัง และการจับปลา  
รวมถึงใช้ในการท้าน ้าประปา ล้าห้วยส้มป่อย เป็นล้าน ้า
สายส้าคัญในอดีตของหมู่บ้าน ชาวบ้านจะสร้างฝายเพื่อ
กักเก็บน ้าไว้ใช้ท้านาปี และจับปลา แต่ปัจจุบันล้าห้วย
ส้มป่อยมีน ้าน้อย การใช้ประโยชน์จึงลดน้อยลง  ชาวบ้าน
ที่อยู่บริเวณใกล้ล้าห้วยจะสูบน ้าจากล้าน ้าชีมาใส่พักไว้ที่
ล้าห้วยแล้วกระจายน ้าไปยังที่นาของตนส้าหรับใช้ท้านา
ปรัง ท่าเกวียน เป็นจุดที่น ้าจากล้าห้วยส้มป่อยและล้า
ห้วยเสียวไหลมารวมกันลงสู่ล้าน ้าชี ชาวบ้านใช้ประโยชน์
ในการหาปลา และสูบน ้าท้านาปรัง        
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รูปที่ 1แผนที่บ้านส้มป่อย (∆=สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า) 
 สภาพกายภาพของชุมชนบ้านส้มป่อยและ
บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย เขื่อนยางบุตามี เป็นฝาย
ยางขนาดความจุ 1,000,000 ลบ.เมตร  มีพื นที่รับน ้า 
4,590 ตร.กม. พื นที่ได้รับประโยชน์ 20,000 ไร่    กั นล้า
น ้าชีบริเวณบ้านบุตามี เขื่อนยางนี ใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก
นักเนื่องจากมีสภาพเสื่อมโทรมเก็บกักน ้าได้น้อย  การใช้
ประโยชน์ส่วนใหญ่จึงเป็นเพียงการจับปลาเพื่อใช้บริโภค
ในครัวเรือน และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ฝายหินทิ ง 
และฝายคอนกรีต พบในพื นที่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้าน
ส้มป่อย มีการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน ้า และสร้างฝาย
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คอนกรีตที่รัฐได้ซ่อมแซมจากฝายเดิมของชาวบ้าน โดยมี
ฝายที่ส้าคัญคือ ฝายหินทิ งบ้านบุตามี ฝายส้มป่อย และ
ฝายพ่อใหญ่เหม่น เป็นต้น ท่าสูบน ้าและสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า ตามล้าน ้าชีใกล้กับหมู่บ้านส้มป่อย จะมีท่าสูบน ้า
และสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าหลายแห่ง  ได้แก่ ท่าสูบน ้า
หาดกกยา  ท่าสูบน ้ากกผักขา สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
บุตามี   สถานีสูบน ้าบ้านชาด  และสถานีสูบน ้ากุดตูม 
เป็นต้น  
 แหล่งวัตถุโบราณ  พบโบราณวัตถุในสมัยยุค
ทวาราวดีจ้านวนมาก เช่น ใบเสมา ภาชนะโบราณและ
พระพุทธรูปส้าริด กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งในบรเิวณ 
ต้าบลส้มป่อย 
 

4.2 พิธีกรรม ความเชื่อ และบุญประเพณี 
 บุญประเพณีและความเชื่ อ  ชาวบ้านใน
หมู่บ้านนี จะมีความเชื่อเกี่ยวกับคนทรง และการร้าผีฟ้อน
โดยมีคนในหมู่บ้านมากกว่า 20 คนที่จะมีเจ้ามาเข้าทรง
ประจ้าของตัวเอง และยังมีประเพณีงานบุญต่างๆ ดังนี  

การท้าบุญตักบาตรฝาย ที่หนองโสกโน และ
หนองหินตั ง ทุกครั งที่มีการสูบน ้าจากท่าเกวียนมาใส่
หนองหินตั ง จะต้องมีการน้าพระมาสวดมนต์ และท้าบุญ
ตักบาตร  

ตูบบ้านและตูบนา เจ้าของบ้านต้องท้าบุญเลี ยง
ตูบปีละครั ง อาจจะท้าพร้อมหรือหลังเลี ยงตาปู่ของ
หมู่บ้าน ในตูบนาจะมีการเสี่ยงทายคางไก่เพื่อท้านาย
ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในปีนั นด้วย  

การท้าบุญเลี ยงตาปู่ของหมู่บ้าน เช่ือว่าเป็น
ผู้ปกครองรักษาหมู่บ้าน จะท้าบุญเลี ยงในวันพุธแรก หรือ 
ขึ น 3 ค่้า เดือน 6  มีการเข้าทรงและเสี่ยงทายคางไก่ 
เพื่อท้านายสิ่งที่จะเกิดในปีนั น 

บุญแจ้งหรือบุญยอดห้วย เป็นการท้าบุญต้นน ้า
ของหมู่บ้าน เพื่อบูชาต้นน ้าให้อุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าตกดี 
โดยมีบ้านหนองม่วง บ้านส้มป่อย บ้านโนนม่วง และบ้าน
บุตามี เข้าร่วม จัดที่ฝายน ้าชลประทานต้นน ้าส้มป่อย มี
การเข้าทรง เสี่ยงทายคางไก่ ร้าผีฟ้า  และท้าบุญเลี ยง
พระ  

  
รูปที่ 2 พ่อจ ้าร้าฟ้อนน้าพิธีบุญแจง้ห้วยส้มป่อย 

  
รูปที่ 3 ท้านายความอุดมสมบูรณด์้วยการเสี่ยงทายคางไก ่

ผลกระทบต่อการจัดการน ้า พิธีกรรมและ
ประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้านเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเช่ือว่า
จะส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตทางการเกษตรที่ล้วนต้อง
อาศัยน ้าเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความเคารพ
และให้ความส้าคัญต่อแหล่งน ้า โดยความเช่ือดังกล่าวมี
ส่วนช่วยในการจัดการน ้า ดังนี  

การป้องกันการปิดกั นทางไหลของน ้า ความ
เช่ือว่าบริเวณที่ตั งบ้านส้มป่อยมีร่องน ้าหลายสายที่น ้า
ไหลลงชี  เมื่อชาวบ้านถมที่ร่องน ้าเพื่อสร้างบ้านเรือน  
ท้าให้เกิดการเจ็บป่วย รักษาไม่หาย จึงมีการตั งตูบที่บ้าน 
และที่นาเพื่อแก้ไขการกระท้าดังกล่าว และมีรายหนึ่งที่
ถมดินปิดทางไหลของน ้าซึ่งไหลผ่านล้าน ้าชีลงห้วยหินตั ง 
เขาจึงต้องแก้ไขโดยขุดที่ใส่ท่อให้น ้าไหลผ่านได้ ทั งหมดนี 
ท้าให้ชาวบ้านตระหนักถึงความจ้าเป็นที่ต้องเลี่ยงการปิด
ทางน ้าท่ีเชื่อมต่อล้าน ้าชีกับแหล่งน ้าของหมู่บ้าน 

ความอุดมสมบูรณ์ของน ้า พิธีกรรมในการ
ท้าบุญฝาย การท้าบุญหนองน ้าหลังการสูบน ้ามาใส่หนอง 
บุญปู่ตา บุญตูบนา และบุญต้นน ้า เป็นการให้ความ
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เคารพต่อสายน ้าและสร้างสิ่งสิริมงคลอันจะช่วยให้มีน ้า
อุดมสมบูรณ์  
 

4.3 พัฒนาการผลิตและการจัดการน ้า 
 พัฒนาการผลิตและการจัดการน ้าของกลุ่ม
ชุมชนบ้านส้มป่อย สามารถแบ่งแยกตามช่วงเวลาได้เป็น 
4 ยุค มีรายละเอียดในแต่ละยุคดังต่อไปนี  
 

ยุคที่หนึ่ง ตั งบ้าน:เกษตรเพ่ือยังชีพ (ปี 2429-2468) 
 ในช่วงที่ชาวบ้านเริ่มอพยพมาอยู่ใหม่ มีจ้านวน
คนไม่มากนัก สภาพพื นที่ส่วนใหญ่มีป่าไม้ปกคลุม 
บริเวณริมฝั่งห้วยส้มป่อยมีป่าไผ่ปกคลุม ส่วนป่าโคกมี
ต้นไม้ใหญ่จ้านวนมากเป็น ป่าจิก ป่าแก ป่าฮวก ป่าฮัง 
และป่าแต้ว เป็นต้น โดยมีต้นน ้าซึมที่ภูน ้าเกลี ยง และหิน
ลาดข้าวโจ้  น ้าท่าอุดมสมบูรณ์ น ้าเกษตรไม่ขาดเขิน ซึ่ง
ช่วงนั นมีพื นที่จ้านวนมาก รวมประมาณ 2,000 ไร่ ส่วน
น ้าในล้าน ้าชีไหลแรงมาก และท่วมพื นที่ริมฝั่งอย่าง
รวดเร็ว ชาวบ้านจึงเลือกอาศัยอยู่เฉพาะบริเวณริมห้วย
ส้มป่อย สภาพพื นท่ีริมล้าน ้าชีจึงไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่คง
มีแต่ป่าไม้ปกคลุม  
 การผลิต เน้นการผลติเพื่อยังชีพ มีการหาของ
ป่าตามธรรมชาตเิป็นอาหาร  และมีการท้านาปีเพื่อให้มี
ข้าวไว้บริโภค  

การจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร อาศัยน ้าฝนเป็น
หลัก มีการท้าคันดินกั นรองรับน ้าที่ไหลลาดลงมาจากทาง
ป่าโคก แต่ยังไม่มีระบบฝายกักน ้าจากล้าห้วยส้มป่อย 
ในช่วงฤดูฝนน ้ามากจะมาจับปลาที่ท้องนา และห้วย
ส้มป่อย เพราะที่ล้าน ้าชีมีน ้าไหลเช่ียวแรงมาก ในช่วง
หน้าแล้งจะพากันไปจับปลาตามล้าชี  ชาวบ้านจะอาศัย
น ้าตามหนองน ้าต่างๆ เช่น ท่าเกวียน และกุดเวียน ใน
การอุปโภคบริโภค 
 

ยุคที่สอง สร้างฝาย:เร่ิมเกษตรเพ่ือขาย(ปี2468-2511) 
ยุคนี ในปี 2491 รัฐได้สร้างชลประทานท่ากูบ

บริเวณต้นห้วยส้มป่อย และต่อมามีการสร้างถนนใหญ่
เช่ือมจากหนองบัวบานมายังบ้านส้มป่อย ชาวบ้านเรียก
ช่วงนี ว่า “กัดป่า” และ “ซ่าวนาดอน” หมายถึงช่วงที่มี
การตัดป่าไม้เพื่อขยายพื นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะบริเวณ

พื นที่ที่เป็นที่โคก ส่วนบริเวณริมล้าน ้าชีป่าไม้ยังไม่ถูก
ท้าลายเนื่องจากในหน้าฝนน ้าจากล้าน ้าชีขึ นสูงท่วมล ้า
เข้ามาในพื นที่ใกล้หมู่บ้าน  พื นที่เพื่อการเพาะปลูกต่อ
พื นที่ป่าเหลือ 30:70 และลดลงเหลือ 50:50 ในช่วง
ปลายยุค ช่วงนี ประชากรขยายตัวมากขึ น ประมาณ 200 
ครัวเรือน เป็นช่วงที่เริ่มมีการท้าฝายต่างๆ ขึ น เพื่อผันน ้า
เข้าสู่ที่นา   

การผลิต มีการท้านาปี และเริ่มมีการปลูกปอ 
เพราะมีพ่อค้าจากตัวอ้าเภอมารับซื อ ชาวบ้านขยายพื นที่
ปลูกปอมากขึ นโดยเฉพาะบริเวณนาท่ีดอนฝัง่ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของหมู่บ้าน  ต่อมาปลูกปอคิวบาเพราะได้พันธ์
ใหม่จากพ่อค้า  และเริ่มขยายพื นที่ปลูกตามล้าน ้าชี  

การจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร ชาวบ้านได้
ร่วมกันปั้นฝายดินหลายแห่งตามริมล้าห้วยส้มป่อยเพื่อ
เก็บกักน ้าไว้ก่อนไหลลงล้าชี  แล้วท้าเหมืองดิน(ร่องน ้า)
ให้น ้าไหลไปสู่ที่นาของตนและพื นที่ใกล้เคียง จึงเกิดฝาย
ต่างๆ ขึ นมากมาย ทั งฝายชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันสร้าง 
เช่น ฝายท่ากกเดื่อ ฝายผู้หญิง ฝายส้มป่อยเหนือ ฝายท่า
เกวียน ฝายกุดตูม ฝายพ่อใหญ่เหม่น และยังมีฝาย
ส่วนตัวท่ีคนในครัวเรือนสร้างกันเอง ได้แก่ ฝายนายพรม 
และฝายแม่จัน เป็นต้น  

แหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ชาวบ้านใช้น ้า
จากหนองต่างๆ เช่น  หนองโสกโน หนองหินตั ง และ
แหล่งน ้าส่วนตัว เช่น หนองส้มโฮง หนองกะหมง และ
หนองน ้าท่ีวัด เมื่อน ้าในหนองดังกล่าวหมด ชาวบ้านจะ
ไปตักน ้าท่ีฝายผูห้ญิง หรือลา้น ้าชี และมีการใช้โอ่งดินกัก
เก็บน ้าฝนไว้ดื่มกิน 

การแก้ไขปัญหาในสภาวะแล้ง เมื่อปี 2508 
แล้งมาก ข้าวตาย ชาวบ้านคิดว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก
การสูบน ้าใช้ที่ชลประทานท่ากูบ น ้าจึงมาไม่ถึงส้มป่อย 
ชาวบ้านจ้านวน 2 คันรถจึงเดินทางไปขอน ้าที่บ้านหลัก
ศิลา แต่ไม่ได้ จึงไปร้องเรียนที่ จั งหวัดชัยภูมิ ขอให้
ชลประทานท่ากูบเปิดน ้าให้ จึงได้น ้า 
 
ยุคที่สาม ท่าสูบน ้า:ห้วยส้มป่อยแห้ง (ปี 2511-2524) 

สภาพแหล่งน ้าในล้าห้วยส้มป่อยมีความแห้ง
แล้ง จึงเป็นช่วงที่เริ่มหันมาใช้น ้าจากล้าน ้าชีในการท้า
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การเกษตร มีการขยายครัวเรือนในหมู่บ้านมากขึ น เป็น
ช่วงที่ชาวบ้านเรียกว่า “เงินขาวเต็มโคก” สืบเนื่องจาก
ความแห้งแล้งและการรุกคืบเข้ามาของพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ทั งปอ และมันส้าปะหลัง ท้าให้มีการท้าลายป่าโคกมาก
ขึ นเรื่อยๆ ในยุคนี มีพื นที่เพื่อการเพาะปลูกต่อพื นที่ป่า
เหลือเพียง 90:10 เป็นยุคที่มีการใช้รถไถนาขึ นเป็นครั ง
แรก และมีการขายควายเพื่อซื อรถไถนา  

การผลิต การปลูกปอลดลง หันมาปลูกมัน
ส้าปะหลังที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในอ้าเภอจัตุรัส ท้า
ให้มีการท้าลายป่าโคกมากขึ นเรื่อยๆ เพื่อขยายพื นที่ปลูก 
การท้านาปีไม่ได้ผลผลิต นาโคกขาดน ้า นาลุ่มน ้าท่วม จึง
เริ่มมีการท้านาปรังเพ่ือให้มีข้าวไว้บริโภค 

การจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร มีการรวมกลุ่ม
ของชาวบ้านเพื่อขอยืมเครื่องสูบน ้าจากรัฐมาใช้ในการสูบ
น ้าจากล้าน ้าชีในการท้านาปรัง บางรายมีการรวมกันลง
ขันซื อเครื่องสูบน ้าใช้เอง การมีเครื่องสูบน ้าท้าให้ชาวบ้าน
สามารถถ่ายน ้าไปใช้ในหนองน ้าที่ห่างไกลออกไป เช่น 
การสูบน ้าจากท่าเกวียนเข้าหนองหินตั ง และหนองโสกโน  

แหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ชาวบ้านเริ่ม
หันมาใช้โอ่งปูนแทนโอ่งดินมากขึ น เนื่องจากมีขนาดใหญ่
กว่าและเก็บน ้าฝนได้มาก การไปตักน ้าดื่มที่หนองโสกโน 
หนองหินตั ง ฝายผู้หญิง และล้าน ้าชีจึงค่อยๆ ลดลง 

การแก้ไขปัญหาในสภาวะแล้ง ช่วงปลายปี 
2512 เป็นช่วงที่แล้งมากชาวบ้านเรียกว่า “แล้งเจ็ดปี
ปลายแปดเดือน” แม้แต่ต้นน ้าล้าห้วยส้มป่อยเองใน
บริเวณชลประทานท่ากูบก็ขาดน ้า จึงไม่มีประโยชน์ที่จะ
ไปตามน ้า พ่อใหญ่เหม่นและชาวบ้านส้มป่อยจึงเดินทาง
ไปขอความช่วยเหลือจากกรมชลประทาน จั งหวัด
นครราชสีมา ได้รับเครื่องสูบน ้า(รถนาค)มาใช้ ส่วนปัญหา
ข้าวไม่ได้ผลผลิตชาวบ้านแก้ไขโดยน้าผ้าไหมไปหาแลก
ข้าว หากข้าวไม่พอก็หุงผสมกับกลอยและมัน   
 
ยุคที่สี่ สถานีสูบน ้า:น ้าชีแห้ง (ปี 2525-ปัจจุบัน)  
 เป็นช่วงที่มีการท้าเกษตรโดยใช้การสูบน ้าจาก
สถานีสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งง่ายและสะดวกมากขึ น 
ประกอบกับจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ น จึงมีการ
ขยายพื นที่เพ่ือการเกษตรมากขึ น ในช่วงนี มีพื นที่เพื่อการ

เพาะปลูกต่อพื นที่ป่าเหลือเพียง 98:2 ในช่วงนี รัฐเข้ามา
ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อการจัดการน ้ามากมาย 
เช่น การสร้างฝายน ้าล้นส้มป่อย อ่างเก็บน ้าท่าเกวียน 
การปรับปรุงฝายดินเดิมของชาวบ้านที่มีอยู่ให้เป็นฝาย
คอนกรีต และสร้างฝายใหม่ๆ การสร้างหัวหมูส่งน ้า 
รวมถึงการขุดลอกแหล่งน ้าต่างๆ  และมีการตั งสถานีสูบ
น ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าขึ นหลายแห่ง ได้แก่ บ้านชาด บ้าน
กุดตูม และบ้านบุตามี รวมถึงการสร้างเขื่อนยางในปี
2540 
  การผลิต การท้านาปรังของชาวบ้านขยายตัว
สูงขึ นมาก ปี 2538-2540 รัฐจึงพยายามสนับสนุนให้ปลูก
ถั่วเหลืองทดแทน แต่หลังจากที่รัฐถอนการช่วยเหลือ 
ชาวบ้านก็หันกลับมาท้านาปรังเ ช่นเดิม และมีพืช
เศรษฐกิจชนิดใหม่ คือ อ้อย เข้ามาแทนมันส้าปะหลัง 
และแทนนาในบางรายท่ีมีนาติดล้าห้วยส้มป่อย บางราย
เริ่มหันมาปลูกหอมแดง พริก และผักน ้าหยดจ้าพวก
แตงกวาและฟัก เพราะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื อพืชผัก
มากขึ น  

 การจัดการน ้าเพ่ือการเกษตร มีการรวมกลุ่ม
ขนาดใหญ่ของชาวบ้านประจ้าแต่ละสถานีสูบน ้าเพื่อให้มี
การดูแลจัดการสูบน ้าจากล้าน ้าชีมาใช้ในการเกษตรได้
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม ในแต่ละกลุ่มใหญ่จะมีกลุม่ยอ่ย
ที่มีพื นที่อยู่ใกล้เคียงกันรวมตัวกันในการขอจัดสรรน ้า 
ชาวบ้านที่อยู่ไกลจากล้าน ้าชีจะมีการสูบน ้ามาพักไว้ที่
หนองน ้าส่วนตัวหรือล้าห้วยส้มป่อย แล้วจึงค่อยสูบน ้ามา
ใส่นาของตนเองต่อไป  
 แหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค น ้าบริโภค
ของหมู่บ้านมาจากน ้าฝนในโอ่งปูน  และใช้น ้าประปาเพื่อ
การอุปโภค    
 การแก้ไขปัญหาในสภาวะแล้ง ในปี 2541 
เกิดปัญหาวิกฤตขาดน ้าในช่วงหน้าแล้ง น ้าในล้าชีแห้ง
ตลอดล้าน ้าตั งแต่บ้านโนนโก บ้านชาด กุดตูม โนนม่วง 
ส้มป่อย บุตามี โนนโพธ์ิ และหนองบัวบาน ผู้ใหญ่บ้านทั ง 
13 หมู่บ้าน ก้านันต้าบลส้มป่อย และกลุ่มผู้ใช้น ้าจึง
ร่วมกันวางแผนจัดการน ้าในล้าน ้าชีโดยติดต่อให้ทางบึง
ละหานซึ่งอยู่ทางด้านล่างของล้าน ้าชีปล่อยน ้าไหลย้อน
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เข้าล้าน ้าชี แต่น ้ามาถึงเพียงบ้านโนนโพธิ์ จึงต้องใช้
วิธีการท้อนน ้าโดยใช้เครื่องสูบน ้าท้าการสูบน ้าจากบ้าน
โนนโพธิ์มาบ้านบุตามี และจากบ้านบุตามีมาบ้านกุดตูม 
แต่ไม่กี่วันน ้าก็หมด ชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปขอน ้าทาง
ด้านบนของล้าน ้าชี โดยผู้น้าและชาวบ้านได้รวมตัวกัน 
ประมาณ 200 คน เพื่อไปขอให้ฝายหินทิ งบ้านโนนเปือย 
ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของล้าน ้าชีเปิดน ้าเพื่อให้น ้าชีไหลลง
มาที่บ้านส้มป่อย ต่อมาในปี 2547 ชาวบ้านร่วมกันโกย
น ้า 2 จุด บริเวณชีตายเพื่อให้สถานีสูบน ้าบ้านบุตามี และ
ประปาบ้านส้มป่อยสูบน ้าใช้ได้ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

บ้านส้มป่อย มีระดับความรุนแรงของปัญหาการขาด
แคลนน ้าที่ขยายผลในวงกว้างขึ นตามล้าดับ เริ่มจาก
ปัญหาการขาดแคลนน ้าและการแย่งชิงน ้าในอดีตที่มีน ้า
ไม่พอใช้ในระดับชุมชนเฉพาะล้าห้วยสายเล็ก คือ ล้าห้วย
ส้มป่อย  สู่ปัญหาการขาดแคลนน ้าท่ีส่งผลในระดับชุมชน
ตามล้าน ้าสายใหญ่ คือ ล้าน ้าชี โดยมีต้นเหตุหลักของ
ปัญหาคือการเพิ่มปริมาณการใช้น ้าจ้านวนมหาศาล
หลังจากมีการเปลี่ยนการเกษตรเพื่อยังชีพมาเป็น
การเกษตรเพื่อขาย มีการท้านาปรังนอกเหนือจากการท้า
นาปี  มีการขยายพื นที่เพาะปลูกที่มีการตัดไม้ท้าลายป่า
แหล่งต้นน ้า และที่ส้าคัญการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
รัฐที่สามารถสูบน ้ามาใช้ได้ในปริมาณมากอย่างรวดเร็ว 
เช่น สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าซึ่งส่งผลดีด้านการเกษตรและ
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรในหลายพื นที่
ทั่วประเทศ แต่บางพื นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
คลองส่งน ้าที่ไม่สมบูรณ์ท้าให้ใช้การไม่ได้จึงไม่ได้รับ
ประโยชน์จากระบบส่งน ้าดังกล่าว โดยเฉพาะที่บ้านธาตุ 
อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่กลับกลายเป็นการ
สร้างปัญหา เพราะคลองส่งน ้ากลายเป็นเขื่อนกั นน ้าท้าให้
น ้าท่วมหมู่บ้านในฤดูน ้าหลาก (สุจินต์ สิมารักษ์ และ
คณะ, 2547) ส้าหรับบ้านส้มป่อยเทคโนโลยีดังกล่าว
กลายเป็นการเร่งให้มีการใช้น ้าเพิ่มมากขึ นจนเกินกว่าที่
ธรรมชาติจะชดเชยกลับคืนได้ อันก่อให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าและเกิดการแย่งน ้าในท้ายที่สุด อย่างไรก็
ตามภายใต้สภาวะปัญหาดังกล่าวของบ้านส้มป่อยยังพบ

เห็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และทรัพยากรธรรมชาติ ในล้าน ้าสายเดียวกันผ่าน
วัฒนธรรมงานบุญต้นน ้า และอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าของชุมชน 
สอดคล้องกับการจัดการน ้าของกลุ่มผู้ใช้น ้าในโครงการ
สูบน ้าด้วยไฟฟ้าแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรีที่
พบว่าวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับน ้า ความ
เช่ือเรื่องผีปู่ย่า และความเป็นคนเชื อสายเดียวกันเป็น
กลไกส้าคัญในการควบคุมการจัดการน ้า มีการพึ่งพา
ช่วยเหลือกันโดยผู้ใช้น ้าที่อยู่ไกลจากคูน ้าจะน้าน ้ามาใช้
ด้วยการระบายน ้าผ่านแปลงนาเพื่อนบ้าน และหากมี
ปัญหาขัดแย้งก็สามารถพูดคุยแก้ไขปัญหากันเองได้
เพราะมีความเป็นเครือญาติและเป็นคนเชื อสายไทยวนที่
พูดจาภาษาเดียวกัน (กาญจนา เถาว์ชาลี, 2555) 

แนวทางการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน ้าจึง
ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ที่ไม่คิดค้นเพียงแค่การหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือมุ่งเน้นแต่การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานท่ีท้าให้เกิดการน้าน ้ามาใช้ได้มากขึ น แต่ต้องมอง
ถึงการจัดการทรัพยากรของชุมชนที่พึ่งตนเองได้ในระยะ
ยาว ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ทัศนคติของคนในชุมชนจากการมุ่งหวังแต่การสร้าง
รายได้มาสู่เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมดุล
ระหว่างวิถีชีวิตที่มีการจัดการเพื่อให้มีน ้าในธรรมชาติ
สูงขึ น เช่น การปลูกป่าทดแทน หรือการลดการใช้น ้าลง
ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตของชุมชน การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีดั งเดิมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี
ในชุมชน และการบริหารจัดการน ้าที่เข้มแข็งของชุมชน 
ดังตัวอย่างกรณีการจัดการน ้าของชุมชนดินหนองแดน
เหนือ จังหวัดอุดรธานี เขตห้วยหลวงตอนกลางใกล้อ่าง
เก็บน ้ากุดลิงง้อ  ที่มีการปรับปรุงแหล่งน ้า การปลูกพืช
ลอยน ้า การปลูกป่ารอบพื นที่  การเลือกปลูกพืชที่
ประหยัดน ้าและแรงงาน รวมทั งการท้ากสิกรรมในระบบ
ไร้สารพิษ พืชผักที่เหลือกินจะแจกเพื่อนบ้านซึ่งเป็น
ตัวอย่างการจัดการตนเองที่ไม่คิดเพียงการจัดการน ้า
เท่านั น (พนมศักดิ์ และคณะ, 2553) ส่วนกรณีลุ่มน ้าห้วย
เสนง บ้านตาเตียว ต้าบลตาเบา อ้าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ มีการใช้พิธีกรรมเขมร ตอมสตึง เพื่อการอนุรักษ์
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ป่าต้นน ้า และมีการปลูกยางนาเสริม (คณะท้างาน
โครงการจัดการวิกฤตน ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . 
2554) นอกจากนี ปัญหาการจัดการน ้าส่วนใหญ่ไม่ได้มี
ขอบเขตเฉพาะชุมชนเดียวหรือมองการจัดการน ้าเพียง
แค่ขอบเขตการปกครอง แต่ต้องมองถึงขอบเขตของการ
จัดการน ้าที่อาจแตกต่างกันตามขอบเขตลุ่มน ้า ขอบเขต
วัฒนธรรม และขอบเขตภูมินิเวศ เป็นต้น  ความจ้าเป็น
ในการมีเครือข่ายเพื่อการจัดการน ้าจึงช่วยในการเสริมให้
มีการจัดการน ้าที่เข้มแข็งมากขึ น ดังกรณีการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในรูปสภาองค์กรชุมชน เพื่อการจัดการ
น ้าส้าหรับแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและขาดน ้า ของสภาองค์ 
กรชุมชนต้าบลเวียงคุกและเทศบาลต้าบลเวียงคุก อ้าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการน ้าชุมชนจากต้าบลเดียวเป็น 9 ต้าบล 
ซึ่งมีพื นที่อยู่ ระหว่างต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
( คณะ ท้ า ง าน โค ร ง ก า รจั ด ก า ร วิ ก ฤต น ้ า ใ นภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. 2554) ทั งนี จะเห็นว่าการจัดการ
น ้าจะมีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหา บริบท และ
ภูมินิเวศของท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สภาพพื นที ่
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเลือกพลังงานทดแทน การ
เลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในครัวเรือน รวมถึงตารางจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างความต้องการ
พลังงานทดแทนตามปัจจัยภายในชุมชน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในต าบลขุนตัดหวายมีความต้องการพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมาคือพลังงานชีวมวล โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล
ประเภทไม้ ส่วนเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ต้องการน ามาใช้ในครัวเรือนคือเตาชีวมวล ในการเปรียบเทียบความต้องการ
ประเภทของพลังงานทดแทนพบว่าชุมชนที่มีศักยภาพ บทบาทของผู้น าชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่แตกต่างกันมีความต้องการพลังงานทดแทน รวมถึงชนิดของพลังงานทดแทน และความต้องการเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่ไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

The present research purposes to investigate the need of renewable energy utilized in 
Khuntadwhai Community, Chana District, Songkhla Province.  The data were collected from 
respondents on how people choose renewable energy and technology in renewable energy for 
household use. Upon collecting data, the data were statistically analyzed by paired samples t-test in 
order to compare the opinions towards renewable energy according to availability of community’s 
factors.  The research indicated that people in Khuntadwhai Community need renewable energy such 
as solar energy i.e. solar oven as the first option and bioenergy i.e. wooden energy as the second 
option respectively.   Regarding biomass energy technology, it will be used for biomass gas.  In an 
attempt to compare between the needs of renewable energy types, it was found that the differences 
of community’s potentiality, role of community leader, community’s strength, and community’s 
participation result in no significant difference amongst the needs of renewable energy including types 
of renewable energy and the needs of technology in renewable energy. 
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บทน า 
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นของ

ประเทศไทย น ามาซึ่งความต้องการใช้พลังงานที่เติบโต
ตามขึ้นมาด้วยทุกๆปี แนวโน้มปัญหาการขาดแคลน
พลังงานเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความส าคัญ การ
ให้ความส าคัญกับการเพิ่มปริมาณพลังงานส ารองทั้งที่
ผลิตได้เองภายในประเทศหรือที่พึ่งพาการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการป้องกันการขาดแคลนและเพิ่ม
ความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยจึงเป็น
นโยบายท่ีมีความจ าเป็น  จากความต้องการดังกล่าว
ข้างต้นมีส่วนกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศในโลกรวมทั้ง
ประเทศไทยหันมาให้ความสนใจสนับสนุนกับการผลิต
และการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึนเป็นการเพิ่มความ
หลากหลายและทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงาน ใน
งานวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เอทานอลเป็น
พลังงานทดแทน  (อารีวรรณ พ่วงเจริญ, 2548)  ในบทน า
ได้กล่าวถึงแหล่งพลังงานทดแทนไว้ประเดน็หนึ่งว่า แหล่ง
พลังงานทดแทนหรือน้ ามันทดแทนที่ส าคัญอันดับหนึ่ง
ของโลก คือ พลังงานชีวมวล ซึ่งหมายถึง พลังงานที่ได้
จากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงผลพลอยได้และของ
เสียที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น แกลบและมูลสัตว์ เป็นต้น 
จุดเด่นของพลังงานชีวมวลนั้นคือสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีก (Renewable Energy) ช่วยลดการเกิด
มลภาวะของสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากน ามาวิเคราะห์พิจารณา
ร่วมกับ บทสรุปแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.
2551 - พ.ศ.2565) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่าประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึง
ผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถใช้
เป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์ม
น้ ามัน ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น โดยการแปรรูป กากอ้อย 
ใยและกะลาปาล์ม แกลบ และซังข้าวโพด เป็นเช้ือเพลิง
ผลิ ต ไฟฟ้ าและพลั ง ง านความร้ อนส าหรั บ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนกากน้ าตาล น้ าอ้อย 
และมันส าปะหลังใช้ผลิตเอทานอล น้ ามันปาล์มและสเต
รีนใช้ผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
แหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน 

เช่น ไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก พลังลม และพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่จะสามารถใช้ผลิตพลังงานทดแทนได้ 
กระทรวงพลังงานจึงมียุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากสิ่งท่ีกล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้  

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นที่สามารถน ามา
พัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้นั้น จะมีอยู่แล้วแทบทุก
พื้นที่ของประเทศไทยหรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบจะทุก
หมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ความรู้ในการเลือกใช้พลังงาน
ทดแทนหมุนเวียนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และ
ความสามารถในการจัดการของชุมชนย่อมมีความส าคัญ
มาก เพราะจะน าไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกที่
เหมาะสมและยั่งยืนของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

จากพันธกิจการแสวงหาและสร้างความร่วมมือเป็น
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั้งภาครัฐ/ภาคประชาชน
ของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ใน
การจัดท าโครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับพลังงานทดแทน
สร้างสุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัดหวาย และต าบล
น้ าขาว  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการลง
พื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์ในคณะโดย
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด้วยใน
ปัจจุบันพบว่าการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนนั้น ในระดับ
ชุมชนและครั ว เ รื อน ไม่ ได้ พิ จา รณาสภาพ ชุมชน 
ท รั พ ย า ก ร ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ก่ อ น  ร ว ม ถึ ง ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชนเอง
โดยทั่วไปมักจะเป็นการเรียนรู้จากชุมชนอื่นขาดการ
พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งต่อไปในระยะยาวก็อาจจะไม่
มีการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อให้การลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมของ
คณาจารย์ด าเนินโครงการสอดคล้องกับนโยบายส าหรับ
การเตรียมการรองรับผลกระทบการขาดแคลนพลังงาน
และการกระจายชนิดการใช้พลังงาน ของ “แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ใน 10 ปี (พ.ศ.
2555 - พ.ศ.2564) (Alternative Energy Development 
Plan : AEDP 2012 - 2021)” สาระส าคัญของแผนการ
พัฒนา ข้อ 3.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนา ใน
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ประเด็นท่ี 1 ท่ีกล่าวถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง 

ทางคณะรัฐศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างพลังงานทดแทนมาใช้
ในชุมชน จากการจัดท าโครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับ
พลังงานทดแทนสร้างสุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัด
หวาย และต าบลน้ าขาว  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จากการเฝ้าสังเกตรวมถึงการสอบถามประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการในระหว่างการด าเนินโครงการ พบว่า 
ประชาชนบางกลุ่มให้ความสนใจและบางกลุ่มก็ยังไม่
แน่ใจในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใช้พลังงานชุมชนที่
เหมาะสมกับครั วเรือนของตนเอง ทั้ งนี้ทางคณะ
รัฐศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นว่าจะต้องมี
การส ารวจความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและเข้าร่วม หรือพัฒนาพลังงานทดแทนที่
สามารถน าไปปรับใช้ในอาชีพประจ าวันของแต่ละ
ครัวเรือนได้จริง จึงท าการศึกษางานวิจัย เรื ่อง การ
ส ารวจความต้องการการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความต้องการที่แท้จริงในการน า
พลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครัวเรือน
ที่เข้าร่วมและชุมชนต าบลขุนตัดหวายเอง อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดการเกิดมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วยต่อไป   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาความต้องการการน าพลังงานทดแทนมา
ใช้ในชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ  จังหวัด
สงขลา 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 
ประชาชนในชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา จ านวน 9 หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมด
3,001 คน จ านวน 773 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  
กลุ่มที่ 1 คือประชาชนในชุมชนต าบลขุนตัดหวายที่ได้รับ

บริการทางวิชาการในโครงการวิถีชุมชนคนจะนะ กับ
พลังงานทดแทนสร้างสุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัด
หวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุ่มที่2 คือประชาชน
ในชุมชนต าบลขุนตัดหวายที่ไม่ได้รับบริการทางวิชาการ

ในโครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับพลังงานทดแทนสร้าง
สุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(Sampling) ดังนี ้
 1.  ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นหน่วยครัวเรือน ซึ่ง
มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 773 ครัวเรือน 
 2.  วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร
ของ Taro Yamane (1960,  อ้างถึงในศราพร  ไกรยะปักษ์,  
2553) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 264 ครัวเรือน 
             n =      773 
          1+773 (0.05)2 

  n =  263.59 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Sampling) และการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จ าแนกครัวเรือนออกเป็นกลุ่ม ๆ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน และแบ่งจ านวนขนาดของกลุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนครัวเรือนและประชากรใน
ชุมชนต าบลขุนตัดหวายอ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา   
 

หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน (µ) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
( X ) 

หมู่ที ่1 บ้านป่าระไมตก 70 24 
หมู่ที ่2 บ้านป่าระไมกลาง 95 33 
หมู่ที่ 3 บ้านขุนตัดหวาย 126 43 
หมู่ที่ 4 บ้านป่าระไมออก 65 22 
หมู่ที่ 5 บ้านโอน 137 47 
หมู่ที่ 6 บ้านเลียบ 83 28 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวกระทิง 51 17 
หมู่ที่ 8 บ้านป่าหว้า 59 20 
หมู่ที่ 9 บ้านโพรงจระเข้ 87 30 

รวม 773 264 
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กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าชุมชน ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยมีผู้บริหารท้องถิ่น เช่น นายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนตัดหวาย รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ชวยผู้ ใหญ่บ้าน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
ต าบลขุนตัดหวาย รวมกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกทั้งหมดจ านวน 15 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ดังนี ้
 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5  ส่วน ได้แก ่ส่วนที ่1  
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ สถานภาพในครัวเรือน และจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยภายในชุมชน มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ ส่วนท่ี 3 ความต้องการการน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้าน
การเลือกประเภทพลังงานทดแทน และด้านการเลือกใช้
เทคโนโลยีของพลังงานทดแทน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจในการรับบริการทาง
วิชาการ กรณีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนที่ได้รับ
บริการวิชาการภายใต้โครงการวิถีชุมชนคนจะนะ กับ
พลังงานทดแทนสร้างสุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัด
หวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และส่วนที่ 5 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน
และข้อเสนอแนะ   
 2.  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 สถานการณ์
พลังงาน ส่วนท่ี 3 แผนพัฒนาชุมชนด้านพลังงานทดแทน 
ส่วนที่ 4 แนวทางการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน
และส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
การพลังงานทดแทน 

วิธีการส ร้างเค ร่ืองมือและหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาและทบทวนทฤษฎี เอกสารและผล
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการเขียนข้อค าถามใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากเอกสาร ต ารา  วิทยานิพนธ์  
และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และก าหนดขอบเขตของ
ข้อค าถามตามตัวแปรที่ศึกษา 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วเสนอที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 2 คน 
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
ย่ิงข้ึน แล้วน าผลการพิจารณาไปท าการวิเคราะห์  หา
ความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective 
Congruence Index : IOC)  

5. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกท่ีผ่าน
การวิเคราะห์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับชุมชนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงหรือมีพื้นที่ติดกับชุมชนขุนตัดหวาย  
อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา จ านวน 30 ครัวเรือน ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้สูตร
การหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (the Coefficient of 
Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผลการทดสอบความเช่ือมั่นราย
ด้าน เมื่อรวมค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับได้ 0.91 โดยค่า
ความเช่ือมั่นที่ ได้นี้มีค่ าสูงพอที่จะน าแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไปได้ 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยในล าดับต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับตัวแทนครัวเรือนจ านวนรวม 264 ตัวอย่างและ
เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาด้วยตนเอง 
 2. แบบสัมภาษณ์ (In-depth Interview) ท าการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ านวน 15 คน 
และท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และบันทึกเสียง
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เก็บไว้โดยขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อน ามาสรุปผล
การศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิ ติ  ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage)  
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในชุมชนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ลักษณะแบบเลือกตอบแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ ปัจจัยภายใน
ชุมชนที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 
5 ปัจจัยภายในชุมชนที่ระดับความคิดเห็นมาก ค่า
คะแนนเท่ากับ 4 ปัจจัยภายในชุมชนที่ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 3 ปัจจัยภายใน
ชุมชนที่ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าคะแนนเท่ากับ 2 และ
ปัจจัยภายในชุมชนที่ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ค่า
คะแนนเท่ากับ 1  
 โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อแสดงระดับความ
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บปั จ จั ยภ าย ใน ชุมชนของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 -5.00 คะแนน อยู่ ในเกณฑ์มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย 
2.51-3.50 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 
-2.50 คะแนนอยู่ในเกณฑ์น้อย และค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยภายในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนด
ช่วงค่าเฉลี่ยของคะแนน ดังนี้ 
  - ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน    
  กลุ่มที่ 1 ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าคะแนน
เท่ากับ 17-24 คะแนน กลุ่มที่ 2 ระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ค่าคะแนนเท่ากับ  25-29  คะแนน และกลุ่มที่ 3
ระดับความคิดเห็นมาก ค่าคะแนนเท่ากับ  30 คะแนน
ขึ้นไป 
 - ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
 กลุ่มที่ 1 ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าคะแนน

เท่ากับ 17-13 คะแนน กลุ่มที่ 2 ระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 14-19 คะแนน และกลุ่มที่ 3 
ระดับความคิดเห็นมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 20 คะแนนขึ้น
ไป 
 - ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  กลุ่มที่ 1 ระดับความคิดเห็นน้อย ค่าคะแนน
เท่ากับน้อยกว่า 28 คะแนน กลุ่มที่ 2 ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ 29-39 คะแนน และกลุ่มที่ 3 
ระดับความคิดเห็นมาก ค่าคะแนนเท่ากับ  40 คะแนน
ขึ้นไป 
 3. วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางการจับคู่ เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างความต้องการพลังงาน
ทดแทนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปและปัจจัยภายในชุมชน  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกประเภท
พลังงานทดแทน และการเลือกใช้เทคโนโลยีของพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการรับบริการ
ทางวิชาการส าหรับประชาชนที่ได้รับบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการวิถีชุมชนคนจะนะกับพลังงานทดแทนสร้าง
สุขภาพ พื้นที่น าร่องต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะเป็นค าถาม
ปลายเปิด โดยการน าเสนอเป็นข้อความบรรยาย 
 7. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นข้อความบรรยายสรุป และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อน าเสนอเป็นแนว
ทางการพัฒนาพลังงานในชุมชน 
 
ผลการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และเป็นเพศชาย จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

997

 อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 46-60 ปี 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาอายุ
มากกว่า 60 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ
ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
อายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.2 และอายุ
ระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.5 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.8 ระดับปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.6 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.4 และระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.6 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 รายได้ระหว่าง 
30,001-40,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
รายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาทและสูงกว่า 50,000 
บาท  มีสัดส่วนเท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 
ตามล าดับ  
 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 รองลงมาคือ อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17 อาชีพ
รับจ้าง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่น ๆ  จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.4  
 สถานภาพในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เจ้าบ้าน จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9 และเป็นผู้
อยู่อาศัย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1  

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 3-5 คน จ านวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.4 จ านวนสมาชกิในครัวเรือน 6 คนขึ้น
ไป จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และจ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11 ตามล าดับ 
 
 2. การเลือกประเภทพลังงานทดแทนและการ
เลือกใช้ เทคโนโลยีของพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ครัวเรือน  
 การเลือกประเภทพลังงานทดแทน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักพลังงานทดแทนประเภทพลังงาน
แสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เคยใช้พลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ  67.8  และ
ส่วนใหญ่น ามาใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.6  
 การเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในครัวเรือน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการพลังงานชีวมวลชนิด
ไม้ คิดเป็นร้อยละ 59.5 และต้องการเทคโนโลยีพลังงาน
ชีวมวลประเภทเตาชีวมวลมาใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
72.3 ซึ่งเตาชีวมวลที่ต้องการ คือเตามหาเศรษฐี/เตา
อั้งโล่มาใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ส่วนเหตุผล
ในการเลือกใช้เตาชีวมวล เพราะคิดว่าประหยัดพลังงาน 
คิดเป็นร้อยละ 51.9 และวิธีที่จะได้เตาชีวมวลกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าได้มาจากการซื้อ/สั่งผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 51.1 

ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.9 โดยคิดว่าสามารถน าตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหาร 
คิด เป็นร้อยละ  55.7  และวิธีที่จะได้ตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาจากการซื้อ/สั่งผลิต คิดเป็นร้อยละ  61.7 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นความต้องการ
พลังงานทดแทนจ าแนกตามปัจจัยภายในชุมชน 
 ความต้องการพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ  
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 ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่า ชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนแตกต่างกัน มีความต้องการพลังงาน
ทดแทนประเภทต่าง ๆ สอดคล้องกัน โดยมีความ
ต้องการพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์
มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ า 
ตามล าดับ  
 ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งแตกต่างกัน มี
ความต้องการพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ สอดคล้อง
กัน โดยมีความต้องการพลังงานทดแทนประเภทพลังงาน
แสงอาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล และ
พลังงานน้ า ตามล าดับ  
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยถึงปาน
กลาง มีความต้องการพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ 
สอดคล้องกัน โดยมีความต้องการพลังงานทดแทน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือ 
พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ า ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมาก มีความต้องการพลังงานทดแทนประเภท
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือ พลังงานน้ า 
และพลังงานลม ตามล าดับ 
 ความต้องการชนิดของพลังงานชีวมวลน ามาใช้
ในครัวเรือน  
 ด้านศักยภาพและบทบาทของผู้น าชุมชน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนน้อย  มีความต้องการก๊าซชีวภาพมา
ใช้ในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือไม้ และวัสดุเหลือใช้
หรือของเหลือท้ิง ตามล าดับ ส่วนชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนปานกลาง มีความต้องการไม้มากที่สุด 
รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ และวัสดุเหลือใช้หรือของเหลือ
ทิ้ง ตามล าดับ และชุมชนที่มีศักยภาพและบทบาทผู้น า
ชุมชนมาก  มีความต้องการไม้มากที่สุด รองลงมาคือ  

ก๊าซชีวภาพ วัสดุเหลือใช้หรือของเหลือทิ้ง และน้ ามันพืช 
ตามล าดับ    
 ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อย มีความ
ต้องการไม้มาใข้ในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุ
เหลือใช้หรือของเหลือทิ้ง และน้ ามันพืช ตามล าดับ ส่วน
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งปานกลาง มีความต้องการไม้มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ และวัสดุเหลือใช้หรือของ
เหลือทิ้ง ตามล าดับ และชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก  มี
ความต้องการไม้มากที่สุด รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ และ
น้ ามันพืช ตามล าดับ    
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยมีความ
ต้องการไม้มาใข้ในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ วัสดุ
เหลือใช้หรือของเหลือทิ้ง และก๊าซชีวภาพ ตามล าดับ 
ส่วนชุมชนที่มีความเข้มแข็งปานกลาง มีความต้องการไม้
มาใช้ในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ ก๊าซชีวภาพ 
และวัสดุเหลือใช้หรือของเหลือทิ้ง ตามล าดับ และชุมชน
ที่มีความเข้มแข็งมากมีความต้องการไม้มาใช้ในครัวเรือน
มากที่สุดคือ ไม้ รองลงมาคือ วัสดุเหลือใช้หรือของเหลือ
ทิ้งและน้ ามันพืช ตามล าดับ  
ความต้องการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลมาใช้ใน
ครัวเรือน 

ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนแตกต่างกัน มีความต้องการชนิดของ
พลังงานชีวมวลมาใช้ในครัวเรือนที่สอดคล้องกันคือ 
ต้องการเตาชีวมวลมากกว่าบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งแตกต่างกัน มี
ความต้องการชนิดของพลังงานชีวมวลมาใช้ในครัวเรือนท่ี
สอดคล้องกันคือ ต้องการเตาชีวมวลมากกว่าบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนแตกต่างกัน  มี
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ความต้องการชนิดของพลังงานชีวมวลมาใช้ในครัวเรือนท่ี
สอดคล้องกันคือ ต้องการเตาชีวมวลมากกว่าบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพ 
ความต้องการน าเตาชีวมวลมาใช้ในครัวเรือน 

 ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนน้อย มีความต้องการเตาชีวมวลชนิด
เตาเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ เตามหาเศรษฐี/เตา
อั้งโล่ และเตาเผาขยะ ตามล าดับ ส่วนชุมชนที่มีศักยภาพ
และบทบาทผู้น าชุมชนปานกลาง มีความต้องการเตา
มหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่มากที่สุด รองลงมาคือ เตาเผาขยะ 
และเตาแก๊สชีวมวล ตามล าดับ และชุมชนที่มีศักยภาพ
และบทบาทผู้น าชุมชนมาก มีความต้องการชนิดเตาชีว
มวลมาใช้ในครัวเรือนมากที่สุดคือ เตามหาเศรษฐี/เตา
อั้งโล่ รองลงมาคือ เตาแก๊สชีวมวล เตาเผาขยะ และเตา
ปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน ตามล าดับ    

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อย มีความ
ต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่มากที่สุด 
รองลงมาคือ เตาผลิตถ่าน และเตาเผาขยะ ตามล าดับ 
ส่วนชุมชนที่มีความเข้มแข็งปานกลาง มีความต้องการ
เตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่มากที่สุด 
รองลงมาคือ เตาเผาขยะ และเตาแก๊สชีวมวล ตามล าดับ 
และชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก มีความต้องการเตาชีว
มวลชนิดเตาแก๊สชีวมวลมากที่สุด รองลงมาคือ เตามหา
เศรษฐี/เตาอั้งโล่ และเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน 
ตามล าดับ    
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการส่วนร่วมของชุมชนน้อย มีความ
ต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่มากที่สุด
คือ รองลงมาคือ เตาเผาขยะ เตาผลิตถ่าน และเตาแก๊ส
ชีวมวล ตามล าดับ ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนปาน

กลาง มีความต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี /
เตาอั้งโล่มากที่สุด รองลงมาคือ เตาเผาขยะ และเตาแก๊ส
ชีวมวล ตามล าดับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาก มี
ความต้องการเตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่
มากที่สุด รองลงมาคือ เตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
และเตาแก๊สชีวมวล ตามล าดับ 
ความต้องการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือน 
 ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนปานกลาง มีความต้องการน าพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือนมากที่สุด รองลงมาคือ  
ชุมชนที่มีศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชนมากและน้อย 
ตามล าดับ 
 ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งปานกลาง มีความ
ต้องการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก และน้อย 
ตามล าดับ 
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมชุมชนปานกลาง มีความ
ต้องการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือนมากที่สุด 
รองลงมาคือ ชุมชนที่มีความเข้มแข็งน้อย และมาก 
ตามล าดับ 
ความต้องการน า ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน 
 ด้านศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าชุมชนที่มีศักยภาพและ
บทบาทผู้น าชุมชนน้อยและปานกลาง มีความต้องการน า
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหารมากที่สุด
รองลงมาคือ ต้องการลดระยะเวลาการตาก และต้องการ
ให้ผลิตผลที่ได้สะอาดกับการรักษาคุณภาพของผลิตผลมี
ความต้องการเท่ากัน ส่วนชุมชนที่มีศักยภาพและบทบาท
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ผู้น า ชุมชนมาก มีความต้องการน าตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
ต้องการลดระยะเวลาการตากแห้งและรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลได้ ตามล าดับ    

ด้านความเข้มแข็งของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ความคิดเห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็งน้อย มีความ
ต้องการน าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหาร
มากที่สุด รองลงมาคือต้องการลดระยะเวลาการตากแห้ง
และต้องการให้ผลิตผลที่ได้สะอาด ตามล าดับ ส่วนชุมชน
ที่มีความเข้มแข็งปานกลางและมาก มีความต้องการน า
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหาร มากที่สุด 
รองลงมาคือ ต้องการลดระยะเวลาการตากแห้ง และ
รักษาคุณภาพผลิตผลตามล าดับ    
 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยมีความ
ต้องการน าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหาร มาก
ที่สุด รองลงมาคือ ต้องการลดระยะเวลาการตากแห้ง และ
ผลิตผลที่ได้สะอาด ตามล าดับ ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนปานกลางมีความต้องการน าตู้ อบพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ถนอมอาหารมากที่สุด รองลงมาคือ 
ต้องการลดระยะเวลาการตากแห้งและรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลตามล าดับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาก มี
ความต้องการน าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ลด
ระยะเวลาการตากแห้งมากที่สุด รองลงมาคือต้องกา
รักษาคุณภาพของผลิตผลและต้องการให้ผลิตผลที่ได้
สะอาด ตามล าดับ 

4. ข้อคิดเห็นจากการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 การสรุปและสั ง เคราะห์ข้ อคิ ด เห็นจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น าชุมชนจ านวน 15  คน แสดง
ดังนี ้
 1. แหล่งที่มาของการใช้พลังงานในปัจจุบัน จาก
การสัมภาษณ์ พบว่ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน อาทิ แผงโซล่าเซลล์ การตาก
ผ้าและการตากแห้งของปลา หมาก  ส้มแขก การตาก
ข้าวและยาสูบ และมีการน าพลังงานชีวมวลประเภทไม้
ฟืนมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากประหยัดและวัตถุดิบหาง่าย 
อีกทั้งในบางหมู่บ้านมีการน าพลังงานเช้ือเพลิง อาทิ 
น้ ามันและแก๊สหุงต้มมาใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย 
 2. ความแตกต่างของการใช้พลังงานในอดีตและ
ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ พบว่าในอดีตและปัจจุบันการ
ใช้พลังงานมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยอดีต
เลือกใช้พลังงานชีวมวลประเภทไม้ฟืน  ใช้พลังงาน
เช้ือเพลิงประเภทน้ ามันและถ่าน ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้
พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น เปลี่ยนมาใช้แก๊สหุง
ต้มเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากค านึงถึงความสะดวกรวดเร็ว 
 3. การใช้พลังงานทดแทนของชุมชนในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์  พบว่า ชุมชนมีการน าพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้ไฟฟ้า เช่น การตากแห้ง 
และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 
 4. การบรรจุเรื่องพลังงานทดแทนในแผนพัฒนา
ชุมชน จากการสัมภาษณ์ พบว่าชุมชนยังไม่มีการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา แต่มีแนวคิดจะน ามาบรรจุในแผนเรื่องการ
น าพลังงานทดแทนประเภทแก๊สชีวภาพมาใช้ในชุมชน
และครัวเรือน เนื่องจากค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 5. แนวทางการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน
จากการสัมภาษณ์ พบว่าควรหาชุมชนต้นแบบในเรื่อง
ของพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน
ทดแทนมาให้ความรู้ และแนะน าถึงประโยชน์จากการใช้
พลังงาน 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการจัด
การพลังงานทดแทนทดแทน จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
ประชาชนยังไม่มีบทบาท ขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน จึงไม่เข้ามามีส่วน
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ร่วม แต่ถ้ามีแนวทางการท างานที่ชัดเจนชุมชนจะเข้ามา
มีส่วนร่วม 50-70 % เนื่องจากจะต้องดูแนวทางการ
ท างานระดับชุมชน 
 7. ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชน จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และขาดการตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานที่ก าลังจะ
หมดไป จึงส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมน้อยและ  
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นก็ต่อเมื่อเห็น
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมี 

ดังนี ้
1. ความต้องการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน

ครัวเรือน ด้านการเลือกประเภทของพลังงานทดแทน
พบว่า ชุมชนมีความต้องการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ในครัวเรือนมากที่สุด และรองลงมาคือ พลังงานชีวมวล 
โดยในการเลือกใช้ชนิดของชีวมวลมีความต้องการ
เลือกใช้ประเภท ไม้ มากที่สุด สามารถอธิบายเหตุผลได้
ว่ า ในสภาวะปัจจุ บันของชุมชนมีการน าพลั งงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดย
มีการน าเอาพืชผลทางการเกษตรหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ครัวเรือนมาตากแห้ง เช่น ปลา หมาก ส้มแขก ข้าวและ
ยาสูบ เพ่ือน ามาใช้บริโภคในแต่ละครัวเรือน ส่วนเหตุผล
ของการเลือกพลังงานชีวมวลมาใช้ในชุมชน เพราะอาจ
เล็งเห็นถึงความประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจาก
ไม้เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่และหาได้ง่ายในชุมชน  ซึ่งสามารถ
น ามาเป็นเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนวัสดุเช้ือเพลิงประเภท
แก๊สหุงต้ม จากผลการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวนี้ 
ท าให้สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์การให้บริการ
วิชาการในโครงการวิ ถี ชุมชนคนจะนะกับพลังงาน
ทดแทนสร้างสุขภาพพ้ืนท่ีต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา  ที่ผู้ให้บริการวิชาการได้เลือกประเภท
พลังงานทดแทนท้ังสองประเภท คือ พลังงานแสงอาทิตย์

และพลังงานชีวมวล มาตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน  

2. ความต้องการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ครัวเรือน ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
 2.1 การเลือกใช้เทคโนโลยีของพลังงานแสงอาทิตย์ 
 จากการน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นทางเลือกน าร่องในการ
เลือกใช้พลังงานทดแทนของชุมชนในการให้บริการ
วิชาการของผู้ให้บริการวิชาการโครงการวิถีชุมชนคนจะ
นะกับพลังงานทดแทนสร้างสุขภาพพื้นที่ต าบลขุนตัด
หวาย  อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าชุมชนเห็นถึง
ประโยชน์ของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเลือกใช้เพื่อ
การถนอมอาหารในครัวเรือน รองลงมาคือต้องการลด
ระยะเวลาในการตากแห้ง ผลจากการศึกษาสามารถ
อธิบายเหตุผลได้ว่า ประโยชน์ของตู้อบฯจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการอบแห้งที่เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิ
ภายในตู้อบฯที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ลดระยะเวลาใน
การอบแห้งได้ดี และช่วยในเรื่องของการสร้างสุขภาวะที่
ดีให้กับชุมชน โดยการป้องกันการเจริญเติบโตของพวก
จุลินทรีย์ที่มาจากการเน่าเสีย และป้องกันการปนเปื้อน
ของฝุ่น แมลง ซึ่งวัตถุดิบอาจถูกปนเปื้อนได้ง่ายหากไม่ได้
รับการป้องกันในการเลือกใช้วิธีการตากแดดแบบ
ธรรมชาติ  

2.2 การเลือกใช้เทคโนโลยีของพลังงานชีวมวล 
สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนมีความต้องการเลือกใช้

เทคโนโลยีของพลังงานชีวมวลประเภท เตาชีวมวล มาก
ที่สุด โดยเลือกใช้ชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้งโล่ ผลจาก
การศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลได้ว่า เตาชีวมวลเป็น
เทคโนโลยีที่มีกระบวนการในการผลิตพลังงานออกมาได้
ง่ายและไม่สลับซับซ้อนเหมาะสมกับสภาพการน าไปใช้ใน
ครัวเรือนท่ีไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน มีราคา
ถูก สามารถหาซื้อได้ง่ายหรือผลิตได้เอง 
 3. ความต้องการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ครัวเรือน โดยจ าแนกตามปัจจัยภายในของชุมชน     
 สามารถสรุปได้ว่า ชุมชนที่มีปัจจัยด้านศักยภาพ
และบทบาทของผู้น าชุมชน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง มี
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ความสอดคล้องในการต้องการเลือกใช้ประเภทของ
พลังงานทดแทนเหมือนกันคือ  พลังงานแสงอาทิตย์มาก
ที่สุด รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล ซึ่งผู้วิจัยน าผลจาก
การศึกษานี้ไปสังเคราะห์เพื่อหาความสอดคล้องกับผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น า พบว่า ชุมชนต าบลขุนตัด
หวายเป็นชุมชนที่มีความต้องการน าพลังงานทดแทนมา
ใช้ และบางพื้นที่มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้อยู่แล้ว 
ทั้งนี้ผู้น ามีบทบาทในการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐใน
การศึกษาดูงาน แต่ยังไม่ ได้ปรากฏในลักษณะของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้านความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทน แต่หากหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุน ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือ
และเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
พลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชน 

1. ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้   
 

 2. ประหยัดพลังงานประเภทสิ้นเปลือง (ไฟฟ้า ,
น้ ามัน) ได้ 
 3. เป็นการน าเศษวัสดุของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้
เกิดประโยชน์ โดยต้องการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนต่าง ๆ เช่น เตาเผาขยะ เตาชีวมวล บ่อหมัก
ชีวภาพ แผงโซล่าเซลล์  และเตาอั้งโล่ เป็นต้น 
 4. เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ชุมชนและครัวเรือน 
 5. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนด้าน
งบประมาณและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 

แนวทางการวางแผนพัฒนาชุมชนด้านพลังงาน
ทดแทน 
 ในปัจจุบันต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ได้มีการน าพลังงานมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นพลังงานประเภทสิ้นเปลืองหรือใช้แล้วหมด
ไป ส่วนการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนนั้น จะเห็นได้ว่า
มีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ แต่ก็ไม่มาก
นัก โดยส่วนใหญ่มีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน
การถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้ง เช่น ปลา หมาก 
ส้มแขก ข้าว และยาสูบ  เป็นต้น และช่วงที่มีงาน
ประเพณีชุมชนได้มีการใช้พลังงานชีวมวลประเภทไม้ฟืน
ทดแทนแก๊สหุงต้ม ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐต้องการ
บรรจุเรื่องพลังงานทดแทนในแผนพัฒนาชุมชนควร
มุ่งเน้นในเรื่องของการน าพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน อีกทั้ง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่ องพลังงาน
ทดแทนให้กับชุมชนเป็นอันดับแรก และหาชุมชนต้นแบบ
ที่มีการจัดการเรื่องของพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแนวทางในการศึกษาให้กับชุมชน  รวมทั้งเป็น
การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรื่องพลังงานทดแทนของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรให้มีการวิจัยการศึกษาและสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน 
 2.  ควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบและ
เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานชีวมวลในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 3. ควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบการบริหารจัดการเตาเผาขยะชุมชน ให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยเป็นอย่างดี ด้วยการสนับสนุนจากบุคคล สถาบัน 
หน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ให้การ
สนับสนุนทุนอุดหนุนการท าวิจัย ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ส าหรับค าแนะน าและผลักดันให้
เห็นความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และอาจารย์ฤาชุตา เทพยากุล 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ท่ีตรวจทานความถูกต้องของเครื่องมือใน
งานวิจัย อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ช่วยตรวจทานการใช้
ภาษาอังกฤษ และดร. ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล อาจารย์
ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน างานวิจัยเล่มนี้
เป็นอย่างดี รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ประธาน นักวิจัย
อาวุโสประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ
คุณถาวร บุญศรี หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัด
สงขลา) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษางานวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะ
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชน และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลุนตัดหวาย ต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลาที่ให้ความอนุเคราะห์จนท าให้การด าเนินการวิจัย
ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น
อย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สถาบัน
ต้นสังกัดของผู้วิจัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ Caulerpa racemosa  
บริเวณชายฝ่ังอันดามัน 

Biochemical composition of marine macroalgae, Caulerpa racemosa  
at Andaman Coast  
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บทคัดย่อ 
  

สาหร่ายทะเลมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งด้านอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อุตสาหกรรมยาและ
เครื่องส าอางค์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าและองค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ 
Caulerpa racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามัน โดยเก็บตัวอย่างสาหร่าย 3 บริเวณ คือ จังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ ในเดือน
มกราคม พ.ศ 2558 ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรดเบส แอมโนเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟต
ทั้งหมด อยู่ในช่วง 28.5-29.4 องศาเซลเซียส, 30-33 ppt, 7.69-8.85, 0.08-0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร, 0.08-0.11 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร, 0.15-0.23 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.02-0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร องค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่าย C. racemosa 
พบว่า ปริมาณโปรตีน ไขมัน ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกท์ (nitrogen free extract; NFE) เส้นใย เถ้า เกลือ และความช้ืน มีค่า
เท่ากับ 6.52+0.29-9.01+0.06 เปอร์เซนต์, 0 เปอร์เซนต์, 20.02+0.14-23.26+0.14 เปอร์เซนต์, 0.88+0.35-4.01+0.12 
เปอร์เซนต์, 63.72+0.01-71.92+0.10 เปอร์เซนต์, 53.01+1.29-59.43+2.17 เปอร์เซนต์, 125.90+0.33-162.27+0.14 กิโล
จูนต่อกรัม และ 96.82+0.03-97.25+0.07 กรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าสาหร่าย C. racemosa จาก
บริเวณจังหวัดตรังมีปริมาณโปรตีน ไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรกท์ เส้นใยและพลังงานมีค่าสูงสุดและและมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับทุกแหล่ง ดังนั้นสาหร่าย C. racemosa จากบริเวณจังหวัดตรังจึงมีความเหมาะสมส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ทางพานิชย์ต่อไป 
 

ค าส าคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติ, องค์ประกอบทางชีวเคมี, สาหร่ายทะเล / 
  

Abstract 
Seaweed has been used widely useful in food, aquaculture, drug and cosmetic industry. This 

research aims to study water quality and biochemical composition of the seaweed, Caulerpa racemosa 
at the Andaman Coast. Seaweed samples were collected from three areas at Krabi, Trang and Satun 
provinces in January 2015. The results showed that temperature, salinity, pH, nitrite, ammonia, nitrate and 
total phosphate in the range of 28.5 to 29.4 °C, 30-33 ppt, 7.69-8.85, 0.08-0.10 mg/l, 0.08.-0.11 mg/l, 0.15-
0.23 mg/l and 0.02-0.04 mg/l, respectively. Biochemical composition of the seaweed, C. racemosa found 
that crude protein, nitrogen free extract (NFE), fiber, ash, salt and moisture in the range of 6.52+0.29-
9.01+0.06 %, 0 %, 20.02+0.14-23.26+0.14 %, 0.88+0.35-4.01+0.12 %, 63.72+0.01-71.92+0.10 %, 53.01+1.29-
59.43+2.17 %, 125.90+0.33-162.27+0.14 kJ g-1 และ 96.82+0.03-97.25+0.07 g.kg-1, respectively. These results 
suggest that seaweed, C. racemosa from Trang province was the highest of protein, NFE, fiber, and energy 
and was statistically significant (p <0.05) with all sources. So, seaweed C. racemosa from Trang province is 
considered suitable for use by commercial interests further. 

 
Keywords: Natural resources, Biochemical composition, Seaweed   
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1. บทน า 
สาหร่ายทะเลมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้าง 

เช่น ใช้เป็นอาหารในหลายประเทศแถบเอเซีย [1,2] แต่ใน
หลายประเทศแถบยุโรปน ามาใช้ในอุตสาหกรรมยาและ
เครื่องส าอางค์ [3,4,5] ปัจจุบันจึงมีงานวิจัยที่จะคัดเลือก
สายพันธุ์สกุล Caulerpa ที่มีศักยภาพสามารถผลิตสาร 
antioxidant [6] antiviral activity [7,8,9,10,11,12,13] 
และสาร secondary metabolite ซึ่งมารายงานว่า
สามารถแสดง antineoplastic, antibacterial และ 
antiproliferative activities [14,15]  
 สาหร่าย Caulerpa racemosa เป็นสาหร่าย
ทะเลสีเขียวท่ีสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณกว้างตั้งแต่
เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ในทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนพบ
สาหร่ายชนิดนี้ครั้งแรกบริเวณ Sousse Harbour 
ประเทศ Tunisia [16] ซึ่งเช่ือว่าน่าจะอพยพมาจากทะเล
แดง ต่อมาพบว่ามีการแพร่กระจายไปยัง 11 ประเทศใน
ทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียนคือ ประเทศ Albania, Croatia, 
Cyprus, France, Greece, Italy, Libya, Malta, Spain, 
Tunisia and Turkey รวมทั้งเกาะใหญ่ทั้งหมด (Balearic 
Islands, Corsica, Crete, Cyprus, Sardinia and Sicily) 
[17,18] ส าหรับประเทศไทยสาหร่าย C. racemosa 
สามารถพบการแพร่กระจายในชายฝั่งทะเลอันดา เช่น 
จังหวัดสตูล ตรังและกระบี่ โดยมีการน ามาบริโภคสดเป็น
หลักและมีรายงานน าไปใช้บ าบัดน้ าเสีย นอกนั้นไม่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นน้อยมาก 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมี
ของสาหร่ายทะเล C. racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามัน 
โดยเปรียบเทียบ 3 บริเวณ คือ จังหวัดสตูล ตรังและกระบี่ 
เพื่อน าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอางค์และทางด้านเภสัช รวมทั้งในธุรกิจสัตวน์น้ า 
เช่น น าสาหร่าย C. racemosa ไปเสริมในอาหารสัตว์น้ า 
เพื่อเพ่ิมการเจริญเติบโต อัตราการรอด ภูมิคุ้มกัน และเร่ง
สี เป็นต้น 
 
 
 
 
 

2. วิธีด าเนินงาน 
 2.1 การเก็บตัวอย่างสาหร่าย 
 เก็บตัวอย่างทัลลัสสาหร่ายทะเล C. racemosa 
ในช่วงน้ าลงบริเวณจังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ ท าความ
สะอาดตัวอย่างและน าใส่ถุงพลาสตกิปิดสนิท แช่ในน้ าแข็ง
ระหว่างขนส่งจากบริเวณเก็บตัวอย่าง น าตัวอย่างไปแช่ใน
อุณหภูมิ -40 C เพื่อน าไปท าแห้งโดยวิธี Freeze dried 
เพื่อน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมีต่อไป 
 2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมี 

2.2.1 น้ าหนักแห้ง น าสาหร่ายสดมา
ช่ังน้ าหนักก่อน น าตัวอย่างไปแช่ในอุณหภูมิ -40 C เพื่อ
น าไปท าแห้งโดยวิธี Freeze dried แล้วน าช่ังน้ าหนักแห้ง 
[19] 

2.2.2 ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ของสาหร่ายได้แก่ ปริมาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า เกลือ 
และความช้ืน ตามวิธีการของ AOAC [19] ส าหรับปริมาณ
ของคาร์โบไฮเดรต (เปอร์เซ็นต์) ค านวณจาก 100 – 
(โปรตีน + ไขมัน + เถ้า + เส้นใยหยาบ) ส่วนพลังงานรวม 
(gross energy, GE) ค านวณจาก (โปรตีน × 5.6) + 
(ไขมัน × 9.44) + (เส้นใยหยาบ × 4.1) + (คาร์โบไฮเดรต 
× 4.1) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีท า 3 ซ้ า และ
ค านวณค่าในรูปของวัตถุแห้ง 

 
2.3 คุณภาพน  า 
วิเคราะห์คุณภาพน้ าได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม 

ความเป็นกรดเบส แอมโนเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และ
ฟอสเฟตทั้งหมด 

 
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะหค์วามแตกต่างทางสถิติดว้ย One-way 

ANOVA และเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดทดลองด้วย 
Tukey’s multiple comparison tests ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ [20] ด้วยโปรแกรม SPSS version 
12.0.  
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3. ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

สาหร่ายทะเล C. racemosa มีการ
แพร่กระจายในเขตเส้นศูนย์สูตร เ ช่น อินโดนี เซีย 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า และในประเทศไทยอาจจะพบ
บ้างประปรายบริเวณทะเลจีนใต้ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เป็นอาหารสด 
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตรัง สตูล พังงาและ กระบี่ 
สาหร่ายชนิดนี้มีการเจริญเติบโตหนาแน่นในบริเวณที่มี
ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน (แอมโมเนีย ไน
ไตรท์ ไนเตรท) และธาตุอาหารอนินทรีย์อื่นๆ สูง และ
ขึ้นอยู่ได้ในช่วงความเค็มค่อนข้างแคบ โดยสามารถ
เจริญเติบโตได้ในช่วงความเค็มตั้งแต่ 25-35 ส่วนในพัน  
อุณหภูมิอยู่ในช่วง 20-30 องศาเซลเซียส  และจะ
แพร่กระจายได้ดีในช่วงฤดูร้อน  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ 
ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสาหร่าย  ได้แก่  กระแสน้้า 
ความเข้มแสง ปริมาณสารอาหารในแหล่งน้้า  ปริมาณ
สารพิษ พ้ืนท่ียึดเกาะ และปริมาณสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น สัตว์
น้้าที่กินสาหร่าย รวมทั้งการแก่งแย่งพื้นที่ด้วยกันเองของ
สาหร่าย เป็นต้น สาหร่าย C. racemosa ซึ่งเจริญอยู่ใน
น้ าบริเวณชายฝั่ง จึงมีการปรับตัวทางชีวเคมี เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวแวดล้อม  

การใช้ประโยชน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
บริโภคสด แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถเก็บได้นาน ใน
ประเทศอินเดียมีการน้าสาหร่ายชนิดน้ีมาศึกษาลักษณะ
ทางพฤษเคมี (Phytochemistry screening) โดยน้า
สาหร่ายมาบดสกัดดว้ยตัวท้าละลายอินทรีย์แล้วน้าสิ่งสกัด
หยาบที่ได้มาวิเคราะห์  พบสารกลุ่มฟลาวานอยด์ และ 
สเตียรอยด์ โดยสิ่งสกัดหยาบเหล่านี้มีฤทธิ์อย่างอ่อนต่อ
การยับยั้งเชือ้จุลชีพก่อโรคในมนุษย์ [21] ในปี ค.ศ. 2008 
นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ได้ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ของ C. racemosa สายพันธุ์ประเทศจีน พบว่า สิ่งสกัด
หยาบหยาบมีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ 
( IC50=14.3+-2.0)  [22] ในขณะที่ ส ายพันธุ์ ไ ทย  ( ใ ช้
ตัวอย่างจากเกาะสาหร่าย จ.สตูล) มีฤทธิ์ต่้ากว่าเล็กน้อย
(IC50=15.05+-0.61) [23] การศึกษาองค์ประกอบทาง
ชีวเคมีของสาหร่าย C. racemosa มีรายงานน้อยมาก 

เช่น Kumar และคณะ [24] พบว่า C. racemosa มี
โปรตีน คาร์โปไฮเดรต และไขมันอยู่12.88 %DW, 
48.95% DW และ 2.64% DW ตามล าดับ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวเป็นตัวอย่างสาหร่ายในประเทศอินเดีย การวิจัยนี้
จะศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีในชายฝั่งทะเลอันดามัน 
เพื่อน าผลที่ได้ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อไป 

 
4. ผลการทดลอง 
 4.1 คุณภาพน  า 
 ผลจากการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าจากบริเวณที่
มีการเจริญเติบโตของสาหร่าย ทะเล C. racemosa 
บริเวณชายฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ 
พบว่า อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรดเบส แอมโนเนีย 
ไนไตรท์ ไนเตรท และฟอสเฟตทั้งหมด อยู่ในช่วง 28.5-
29.4 องศาเซลเซียส, 30-33 ppt, 7.69-8.85, 0.08-0.10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, 0.08-0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร, 0.15-0.23 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.02-0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 คุณภาพบริเวณเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเล C. 
racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามัน 

 

Parameters  
Provinces (Mean+SE) 

Trang Krabi Satun 
Temperature 
(°C) 

28.5 29.2 29.4 

Salinity (ppt) 30 31 33 
pH 7.69 8.07 8.85 
Ammonia 
(mg/l) 

0.10 0.12 0.08 

Nitrite (mg/l) 0.08 0.09 0.11 
Nitrate 
(mg/l) 

0.23 0.21 0.15 

Total 
phosphate 
(mg/l) 

0.04 0.05 0.02 
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4.2 องค์ประกอบทางชีวเคม ี
ผลจาการศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีของ

สาหร่ายทะเล C. racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามัน 
จังหวัดสตลู ตรัง และกระบี่ พบวา่ โปรตีน ไนโตรเจนฟรี
เอกซ์แทรกท ์เส้นใยและพลังงานมีค่าสูงสดุในสาหร่ายจาก
บริเวณจังหวัดตรังและมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) กับทุกแหล่ง ในขณะที่เถ้ามีค่าสูงสุด
ในสาหร่ายจากบรเิวณจังหวัดสตลูและมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) กับทุกแหล่ง ปริมาณ
เกลือในเซลลส์าหร่ายพบว่ามีค่าสงูสุดในสาหร่ายบริเวณ
จังหวัดสตลู รองลงมาคือจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง 
ตามล าดับ แต่ไม่ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
(p>0.05) ความช้ืนพบว่ามีคา่สูงสุดในสาหร่ายบรเิวณ
จังหวัดตรัง รองลงมาคือจังหวัดกระบี่และจังหวัดสตลู 
ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
(p<0.05) ยกเว้นจังหวัดตรังกับจังหวัดกระบีไ่ม่ความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางชีวเคมี 
(เปอร์เซ็นต์ น้ าหนักแห้ง) ของสาหร่ายทะเล C. 
racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามนั 
 

Biochemical 
compositions 

Provinces (Mean+SE) 

Trang Krabi Satun 
Protein (%) 9.01+0.06b 6.52+0.29a 7.18+0.19a 
Lipid (%) nd nd nd 
NFE (%) 23.26+0.14c 21.73+0.14b 20.02+0.14a 
Fiber (%) 4.01+0.12c 1.36+0.12b 0.88+0.35a 
Ash (%) 63.72+0.01a 70.36+0.11b 71.92+0.10c 
Salt (%) 53.01+1.29a 55.26+0.70a 59.43+2.17a 
GE (kJ g-1) 162.27+0.14c 131.30+0.17b 125.90+0.33a 
Moisture (g.kg-1) 97.25+0.07b 97.07+0.08ab 96.82+0.03a 
หมายเหต:ุ  NFE, nitrogen free extract; GE, gross 

energy; nd, not detected.  
ตัวอักษรต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความ
แตกต่ างกันอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 

 
6. สรุปและการอภิปรายผล 

การเก็บตัวอย่างสาหร่ายทะเล C. racemosa 
บริเวณชายฝั่งอันดามัน จังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ 
พบว่าสาหร่ายชนิดสามารถเจริญได้ดีในน้ าทะเลที่มีความ
เค็มอยู่ในช่วง 30-33 ppt และอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-30 
องศาเซลเซียส สอดคล้องจากรายงานที่ผ่านมาพบ
สาหร่ายสกุล Caulerpa  แพร่กระจายได้ดีอยู่ในช่วง
ความเค็มตั้งแต่ 25-35 ส่วนในพัน  อุณหภูมิอยู่ในช่วง 
20-30 องศาเซลเซียส  และจะแพร่กระจายได้ดีในช่วงฤดู
ร้ อน   นอกจากนี้ ยั งมี ปั จจั ยอื่ น  ๆ  ที่ มี ผ ลต่ อการ
แพร่กระจายของสาหร่าย  ได้แก่  กระแสน้ า ความเข้ม
แสง ปริมาณสารอาหารในแหล่งน้ า  ปริมาณสารพิษ พ้ืนท่ี
ยึดเกาะ และปริมาณสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น สัตว์น้ าที่กิน
สาหร่าย รวมทั้งการแก่งแย่งพื้นที่ด้วยกันเองของสาหร่าย  
ในประเทศไทยสาหร่ายทะเลพบได้ทั้งทะเลอันดามันและ
ทะเลอ่าวไทย  โดยพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีซาก
ปะการัง เปลือกหอย ก้อนหิน พื้นโคลนเลน และโคลนปน
ทราย  น้ าทะเลค่อนข้างใสถึงขุ่นเล็กน้อย คลื่นลมไม่
รุนแรง  พบมากในเขตน้ าขึ้นน้ าลง หรือแอ่งหินชายฝั่งที่มี
น้ าทะเลท่วมขัง  นอกจากนี้ยังพบสาหร่ายสกุลนี้หลาย
ชนิดบริเวณป่าชายเลน  ตามพื้นโคลนเลน โคลนปนทราย  
ซึ่งจะขึ้นตามรากแสม รากโกงกาง  และบนโขดหิน 
[25,26] 
 องค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเล C. 
racemosa บริเวณชายฝั่งอันดามัน พบว่า สาหร่ายจาก
บริ เ วณจั งหวั ดตรั งมี ปริ ม าณโปรตี น  ( 9.01+0.06) 
ไนโตรเจนฟรี เอกซ์แทรกท์  (23.26+0.14%)  เส้นใย 
(4.01+0.12%) และพลังงาน (162.27+0.14%) สูงสุด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการรายงานของ Kumar และคณะ พบว่า
องค์ประกอบทางชีวเคมีของสาหร่ายทะเลสกุล Caulerpa 
จ านวน 3 ชนิด (Caulerpa veravelensis, C. 
scalpelliformis และ C. racemosa) ในประเทศอินเดีย 
มีปริมาณโปรตีน คาร์โปไฮเดรต และไขมันอยู่ในช่วง 
7.77-12.88 % DW 37.23–48.95% DW และ 2.64 - 
3.06% DW ตามล าดับ [24] 
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ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่าสาหร่ายชนิดนี้
มี คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ชน า ก า ร สู ง  ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ ป ริ ม า ณ
คาร์โบไฮเดรตที่สูงในสาหร่าย C. racemosa อาจจะ
น าไปทดแทนวัตถุดิบทีใ่ห้คาร์โบไฮเดรตในสูตรอาหารสัตว์
น้ าได้ ซึ่งปัจจุบันสาหร่ายถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะการน้าสาหร่ายมาผสมใน
อาหารสัตว์น้้าท้ังการเสริมแบบทดแทนสัดส่วนของวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตอาหาร หรือการเสริมเพื่อปรับปรุงสีและ
กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน [27] ทั้งนี้หวังผลว่าจะสามารถ
ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด เพิ่ม
ประสิทธิภาพอัตราการแลกเนื้อ (feed conversion 
ratio; FCR.) เพิ่มภูมิคุ้มกัน และการเพิ่มสีแก่สัตว์น้้า [28] 
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การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้                                   
โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า  

Design and Construction of Variable Concentration Ozone Injector Using Electric                              
Field Intensity Changing Technique 
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ

โอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า ซึ่งอาศัยหลักการของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์  และใช้ไอซี
เบอร์ SG3526 เป็นตัวก าเนิดสัญญาณพัลส์โดยท าการปรับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร, 10 กิโลโวลต์/
เซนติเมตร และ 15 กิโลโวลต์/เซนติเมตร และปรับความถี่สวิตชิ่งไว้ท่ี 20 กิโลเฮิร์ต 30 กิโลเฮิร์ต และ 40 กิโลเฮิร์ต ซึ่งใช้
หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงเป็นตัวแยกกราวด์และท าการขยายสัญญาณ เพื่อน าไปขับเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342                 
ให้ท างาน เพื่อควบคุมการท างานของหม้อแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง ให้ได้ขนาดแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ 2  
กิโลโวลต์ และ 3 กิโลโวลต์ โดยใช้โหลดเป็นแท่งอิเล็กโตรดส าหรับผลิตก๊าซโอโซน ผลการทดลองที่ได้ คือ เมื่อท าการปรับ
ความถี่สวิตช่ิงเพิ่มขึ้น จะท าให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงและความเข้มสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 กิโลเฮิร์ต จะได้
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 1 กิโลโวลต์ และความเข้มสนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร ที่ความถี่สวิตช่ิง 30 กิโลเฮิร์ต  
จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 2 กิโลโวลต์ และความเข้มสนามไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์/เซนติเมตร และที่ความถี่สวิตช่ิง                
40 กิโลเฮิร์ต จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงขนาด 3 กิโลโวลต์ และความเข้มสนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์/เซนติเมตร ซึ่งเมื่อท า
การทดสอบเพื่อวัดปริมาณก๊าซโอโซน จะเห็นว่าท่ีความเข้มสนามไฟฟ้า 5 กิโลโวลต์/เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 
3.96 ppm ที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์/เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 4.43 ppm และที่ความเข้ม
สนามไฟฟ้า 15 กิโลโวลต์/เซนติเมตร จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 5.83 ppm ดังนั้น งานวิจัยช้ินนี้สามารถพัฒนาให้เป็น
งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม และต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมในเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ: ก๊าซโอโซน, สนามไฟฟ้า, แท่งอิเล็กโตรด 

 

Abstract 
This research was presented the design and construction of variable concentration ozone 

injector using electric field intensity changing technique. The power supply based on flyback converter 
comprises of a pulse generator using IC#SG3526 on the electric field intensity adjustment at 5 kV/cm, 
10 kV/cm and 15 kV/cm by switching frequency adjustment at 20 kHz, 30 kHz and 40 kHz by using high 
frequency pulse transformer for ground isolator and signal expanding to Power MOSFET#2SK1342 
driving to control high voltage switching transformer to generate 1 kV, 2 kV and 3 kV by using 
electrode tube for generate ozone gas. The experimental results are switching frequency increasing of 
high voltage at 1 kV at 20 kHz, 2 kV at 30 kHz and 3 kV at 40 kHz which the testing of ozone gas 
quantity measuring will observation at electric field intensity equal 5 kV/cm enables generate ozone 
gas 3.96 ppm, 10 kV/cm enables generate ozone gas 4.43 ppm and 15 kV/cm enables generate ozone 
gas 5.83 ppm. Then this research can be developed further for commercial in environment industry in 
the future.   
Keywords: ozone gas, electric field, electrode tube 
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1.บทน า 
 ในปัจจุบันได้มีการน าเอาก๊าซโอโซนมาใช้งาน
ในชีวิตประจ าวันอย่างมากมาย ซึ่งในทางปฏิบัติจะเห็นว่า
ก๊าซโอโซนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะน า
ก๊าซโอโซนไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจ าวัน เป็นผล
ท าให้เกิดแนวคิดและแนวทางที่จะควบคุมปริมาณก๊าซ
โอโซนให้เกิดประโยชน์และเกิดผลดีต่อสังคมให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งวิธีดังกล่าว คือ การออกแบบและการสร้างเครื่อง
พ่นก๊าซโอโซน ด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบ โดย
การสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตช่ิง ได้น าไอซี
เบอร์ SG3526 เป็นตัวสร้างพัลส์มอดูเลช่ันเพื่อใช้ในการ
ควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตในภาคคอนเวอร์
เตอร์ ซึ่งมีหม้อแปลงสวิตช่ิงความถี่สูงท าหน้าที่เหนี่ยวน า
สัญญาณพัลส์ เพื่อสร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ไปประยุกต์ใช้
จ่ายให้กับเซลล์อิเล็กโตรดเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าความเข้ม
สูง  ท าให้เกิดการกระบวนการโคโรนา เพื่อท าให้เกิดการ
แตกตัวของโมเลกุลของออกซิเจน ซึ่งจะท าให้เกิดก๊าซขึ้น
อีกชนิดหนึ่ง คือ ก๊าซโอโซน จากสมการคือ O2 + O  
O3 โดยในทางไฟฟ้าแรงดันสูง อากาศจะมีความสามารถ
ในการทนต่อแรงดันไฟฟ้าค่าหนึ่ง ซึ่งการเสียสภาพของ
อากาศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลเป็น
ก๊าซโอโซนได้ แต่ขีดจ ากัดความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ของอากาศ อาจจะน าไปสู่การเบรคดาวน์และจะท าให้
เกิดความร้อน ซึ่งส่งผลท าให้ก๊าซโอโซนสลายไปได้ ดังนั้น
จึงต้องมีการควบคุมความเข้มสนามไฟฟ้า ให้เหมาะสมจึง
จะส่งผลต่อปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนด้วย 
 ซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะได้ศึกษาวิธีการเปลี่ยน
ออกซิเจนในอากาศให้เป็นก๊าซโอโซน โดยใช้กระบวนการ
โคโรนาดิสชาร์จ ซึ่งจะสังเกตเห็นการเรืองแสงได้ในที่มืด 
โดยเน้นถึงการออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซ
โอโซน ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 
เป็นการออกแบบและการสร้างวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง 
ที่สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ตั้งแต่ 1 กิโลโวลต์ 
ถึง 3 กิโลโวลต์ และส่วนที่ 2 เป็นการออกแบบและการ
สร้างเซลล์อิเล็กโตรด เพราะสองส่วนน้ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได้ และในส่วนผลการทดลอง 
จะทดลองเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า (โดยดูจากการ

เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง) เพราะที่ความเข้ม
สนามไฟฟ้าที่แตกต่างกัน อาจจะส่งผลต่อปริมาณก๊าซ
โอโซนที่ผลิตได้ 
โครงสร้างภายในของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ดังรูปที่ 1  

        1. ส่วนแผ่นกรองหยาบเบื้องต้น และพัดลมเป่า
อากาศ 

        2. ส่วนชุดของวงจรผลิตไฟฟ้าแรงดันสูง  

        3. ส่วนชุดเซลล์อิเล็กโตรด 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างภายในของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  ศึกษาการออกแบบและการสร้างวงจรผลิต
ไฟฟ้าแรงดันสูง โดยใช้ไอซี เบอร์  SG3526              
เพื่อเป็นตัวก าเนิดสัญญาณควบคุมการท างาน
ของเพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที ในวงจรคอน
เวอร์เตอร์  

2.2  ศึกษาการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้าต่อ
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซน  

2.3  ศึกษาการออกแบบและการสร้ า ง เซลล์
อิเล็กโตรด แบบสนามไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอสูง 
เพื่อใช้ผลิตก๊าซโอโซน  

 
3. วิธดี าเนินงาน 

3.1  ออกแบบและสร้างวงจรควบคุม โดยใช้ไอซี
เบอร์ SG3526 เป็นตัวสร้างสัญญาณ เพื่อใช้
ควบคุมการท างาน 

 ของเพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที 
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3.2  ออกแบบและสร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้
เพาเวอร์มอสเฟตหรือไอจีบีที เป็นตัวควบคุม
การเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า  

3.3  ออกแบบและสร้างชุดเซลล์อิเล็กโตรด แบบ
สนามไฟฟ้าไม่สม่ าเสมอสูง เพื่อใช้ผลิตก๊าซ
โอโซน  

การออกแบบและการสร้าง โครงการวิจัยนี้ได้แบ่ง
การออกแบบเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. ภาคเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต 
2. ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรก าลัง)  
3. ภาควงจรควบคุมและวงจรขับเกท 
4. หม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง 
5. เซลล์อิเล็กโตรด  
 

การออกแบบทั้ง 5 ส่วนน้ี เพื่อน าไปใช้ในการสร้างเครื่อง
พ่นก๊ าซโอโซน ซึ่ งมีหลักการท า งานโดยรวม ดั ง
บล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 2 และภาพวงจรโดยรวมในรูป
ที่ 3 

 

 
รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมของเครือ่งพ่นก๊าซโอโซน 

 
จากรูปที่ 2 เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 

โวลต์ 50 เฮิร์ต เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ / 36 
โวลต์ แล้วผ่านวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ ท าให้ได้
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 50 โวลต์ เพื่อน าไปจ่ายให้กับ
ด้านอินพุตของวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งมีไอซี
เบอร์ SG3526 เป็นวงจรควบคุมแบบ PWM (Pulse 
Width Modulation) ให้กับเพาเวอร์มอสเฟตในวงจร
คอนเวอร์เตอร์ เพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 
(โดยสามารถปรับความเข้มของสนามไฟฟ้าเทียบกับ
แรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต) เพื่อจ่ายให้กับเซลล์
อิเล็กโตรด เพื่อผลิตก๊าซโอโซน  

 

การออกแบบวงจรเร็กติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านอินพุต 
โดยจะยอมรับแรงดันไฟฟ้ากระเพือ่มไม่เกิน 10% 

จาก      
V

TI
C p




                                                                                                       

(1) 
5501.0 V  โวลต ์

2
5

10


dc
p V

PI  แอมแปร ์

31020
50
11 

f
f  วินาท ี

 
ค านวณ T ครึ่งไชเคิล เท่ากับ 0.01 วินาที 
เพราะฉะนั้น คา่ C จากสมการที่ 1 เท่ากับ 

 

5
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C  

4000  ไมโครฟารัด,  ( F ) 
 
เลือกตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลท์ขนาด2,200 F
450 Vdc ขนานกันจ านวนสองตัว เพื่อลดความต้านทาน
ภายในตัวเก็บประจุ 
 
การออกแบบวงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรก าลัง) และ
ค านวณเพ่ือเลือกเพาเวอร์มอสเฟต 
 พิจารณากระแสไฟฟ้าสูงสุดทีผ่่านเพาเวอร์มอส
เฟต (ID) ขณะน ากระแสไฟฟ้า คือ 
 

max

2
 in

out
D V

P
I                                                                                    

(2) 
 
เมื่อ DI คือ กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผ่านมอสเฟตขณะน า
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์),  คือ ประสิทธิภาพของคอน
เวอร์เตอร์(%) และ

max คือค่าดิวตี้ไซเคิลที่เลือกใช้  (%) 
 

เมื่อก าหนดให้ประสิทธิภาพของฟลายแบคคอน
เวอร์เตอร์ เท่ากับ 75% หรือ 0.75, พิจารณาเลือกค่า
ติวตี้ไซเคิ้ล เท่ากับ 25% หรือ 0.25 และแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงด้านอินพุตเท่ากับ 50 โวลต์ 
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เพราะฉะนั้น    Pout      =  10 
วัตต ์

จะได ้     ID         = 

25.05075.0
102


  

=  2.13 แอมแปร ์
 

จากการค านวณสามารถเลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า ID = 8 A และ VDS  =900 V 
 
การออกแบบวงจรควบคุม โดยใช้ไอซีเบอร์ SG3526   
 เลือกใช้ไอซีเบอร์ SG3526 น ามาเป็นไอซีที่ใช้
ในวงจรควบคุมการท างานของคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวออส
ซิสเลท มีการท างานในโหมดแรงดัน โดยการท างานของ
ไอซี SG3526 เป็นวงจรพัลส์วิดมอดูเลเตอร์ที่ใช้สัญญาณ
ที่มีความชันคงท่ี และคาบเวลาการท างานของเอาต์พุต
พัลส์สามารถก าหนดได้โดยใช้ค่าของ RT และ CT จาก
ภายนอกตรงขา 9 และขา 10 ของไอซี SG3526  
 
การออกแบบวงจรขับเกทเพาเวอร์มอสเฟต 

เนื่องจากการออกแบบจะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานและป้องกันการพังเสียหายของ
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง ดังนั้น ส่วนของภาควงจร
ควบคุมและภาควงจรก าลังจะต้องแยกกราวด์ออกจาก
กัน โดยน าหม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงเป็นตัวแยกกราวด์
และขยายสัญญาณภายในตัว โดยสามารถน าไปขับให้
เพาเวอร์มอสเฟตท างานได้เลย  

 

 
 
รูปที่  3 วงจรขับเกท โดยใช้หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงที่สร้างขึ้น 
ส าหรับแยกกราวด์และขยายสัญญาณ เพื่อน าไปขับเพาเวอร์มอสเฟต 
 

การออกแบบหม้อแปลงสวิตชิ่งแรงดันสูง 
 เลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์ และใช้หม้อแปลงฟลายแบคเบอร์ 
TLF14649 National มาใช้งาน ซึ่งลักษณะเฉพาะของ
หม้อแปลงมีย่านการท างานที่แรงดันไฟฟ้าอินพุต Vin 
เท่ากับ 0-113 Vdc และ Vout เท่ากับ 0-40 kVdc โดยที่
ระดับไฟฟ้าแรงดันสูงด้านเอาต์พุตสามารถปรับเพิ่มหรือ
ลดได้ โดยอาศัยการปรับค่าความถ่ีของวงจรคอนเวอร์
เตอร์ 
 
การออกแบบชุดเซลล์อิเล็กโตรด (ชุดผลิตก๊าซโอโซน) 
        ชุดเซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปด้วยเส้น
ลวดโคโรนาที่วางอยู่ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม ซึ่งมี
แรงดันไฟฟ้าตรงกันข้าม หากพิจารณาความเครียด
สนามไฟฟ้าของชุดเซลล์อิเล็กโตรดจะเป็นไปตามสมการ
ที่ 3 
 

E  = 
*d

V                                                                                   

(3) 
 

เมื่อ E  คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า, V คือ แรงดันไฟฟ้า, 
d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม และ * คือ 
แฟคเตอร์สนามไฟฟ้า 
 
         เพราะฉะนั้นชุดเซลล์อิเล็กโตรด เลือกใช้
เส้นลวดโคโรนาเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.1 มิลลิเมตร 
เนื่องจากมีความทนทานต่อการเกิดออกไซด์และแรงทาง
กลได้สูง มีผิวเรียบและน าไฟฟ้าได้ดี) และวางระยะห่าง
ระหว่างแผ่นอะลูมิ เนียมกับเส้นโคโรนาเท่ากับ 1 
เซนติเมตร  
         การออกแบบและสร้างโครงพลาสติกเพื่อ
ยึดเซลล์อิเล็กโตรด โดยที่เซลล์อิเล็กโตรดประกอบไปดว้ย
แผ่นอะลูมิเนียม ๒ แผ่น วางขนานกันโดยมีเส้นลวดโคโร
นาสอดอยู่ตรงกลางแผ่นอะลูมิเนียมในระยะที่เหมาะสม 
เพื่อใช้เป็นเซลล์ในการผลิตก๊าซโอโซน ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 โครงสร้างเซลล์อิเล็กโตรดที่สร้างด้วยพลาสติก 
โดยร้อยด้วยเส้นลวดโคโรนา และโครงสร้างเซลล์
อิเล็กโตรดที่ใส่แผ่นอะลูมิเนียม และร้อยเส้นลวดโคโรนา 
 
ค านวณหาแรงดันไฟฟ้าแรงสูง ส าหรับเซลล์อิเล็กโตรด 
ก าหนดให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเพลท (d) เท่ากับ 1 
เซนติเมตร และ * เท่ากับ 20% 
 
จากสูตร                 dEV  

 
ที่สนามไฟฟ้า  Ei เท่ากับ 16.27 kV/cm 

2.0127.16  kVV  
kVV 254.3  

 
ที่สนามไฟฟ้า E  เท่ากับ 19.129 kV/cm 

2.0127.19  kVxV  
kVV 854.3  

 
ดังนั้น ย่านแรงดันไฟฟ้าที่ท าให้เริ่มเกิดการโคโรนา คือ 
3.254 kV  ถึง  3.854 kV ท่ีย่านสนามไฟฟ้า 16.27 
kV/cm ถึง 19.129 kV/cm 
 
เคร่ืองพ่นก๊าซโอโซนที่ออกแบบและสร้างขึ้น ดังรูปที่ 5 
 

 

 
 

รูปที่ 5 เครื่องพ่นก๊าซโอโซน ท่ีออกแบบและสร้างขึ้น  
 

4. ผลการวิจัย 
การทดสอบวงจรส่วนต่างๆ ในแหลง่จ่ายไฟฟ้า

แรงดันสูง (ท าการทดสอบทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน คือ              
ภาคอินพุต ภาควงจรควบคมุ ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ 
(วงจรก าลัง) และภาคเอาต์พุต) 
   4.1.การทดสอบวัดสัญญาณภาควงจรควบคุม 
ดังรูปที่ 6 

  

 

รูปที่ 6 สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ SG3526 ที่
ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz,(5v/div,Probe x 1) และ
สัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ SG3526 ที่ความถี่สวิตช่ิง 
40 kHz, (5v/div, Probe x 1) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 รูปที่ 6 เป็นรูปสัญญาณเอาต์พุตของไอซีเบอร์ 
SG3526 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณที่ได้
เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่ เหลี่ยมที่สามารถปรับความถี่
สวิตช่ิงได้ 20 kHz จนถึง 40 kHz ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว 
 4.2 การทดสอบวัดสัญญาณ VGS และ VDS ของ
ภาควงจรคอนเวอร์เตอร์ (วงจรก าลัง) ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz,  (5v/div, Probe x 
1) และ  สัญญาณ VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 40 kHz, (5v/div, Probe x 
1) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 
 รูปที่ 7 เป็นรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ขาเกท
และขาซอร์ส VGS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 
โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูปสัญญาณที่ได้เป็นรูป
สัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถปรับค่าความถี่สวิตช่ิงได้ 
20kHz, 30kHz และ 40kHz ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
 
      4.3 ท าการวัดสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอส
เฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz และ 40 
kHz ดังรูปที่ 8   
 

 
 

รูปที่ 8 สัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz, 10v/div, Probe x 
10) และ สัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร ์
2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 40 kHz, (10v/div, Probe x 
10) ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 รูปที่ 8 เป็นรูปสัญญาณ VDS ของเพาเวอร์มอส
เฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะเห็นว่ารูป
สัญญาณแรงดันไฟฟ้ามีค่าไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม
เพาเวอร์มอสเฟต (ดาต้าชีตมีค่า VDS เท่ากับ 900 โวลต์) 
จึงท าให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานของเพาเวอร์

มอสเฟต แต่อีกประการหนึ่งที่น่าสังเกต คือ ในรูป
สัญญาณ VDS ที่ วัดได้นั้ นจะมี รูปสัญญาณ Natural 
Frequency เข้ามาปนอยู่ด้วย จึงอาจจะส่งผลท าให้
ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟตมีค่าไม่
คงที่ (คือมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าอยู่) ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในเพาเวอร์มอสเฟตให้พัง
เสียหายได้  
 
      4.4 ท าการวัดสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของ
เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 ของภาควงจรคอน
เวอร์เตอร์ (วงจรก าลัง) ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz และ 
40 kHz ดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 สัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอส
เฟตเบอร์ 2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz และ
สัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของเพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 ที่ความถี่สวิตช่ิง 40 kHz ขณะต่อเซลล์
อิเล็กโตรด, (VGS = 5v/div,Probe x 1 และ VDS= 
5v/div,Probe x 10) 
 รูปที่ 9 เป็นรูปสัญญาณ VGS เทียบกับ VDS ของ
เพาเวอร์มอสเฟตเบอร์ 2SK1342 โดยผลการทดสอบจะ
เห็นว่ารูปสัญญาณที่ได้เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่
กลับกัน คือ ในขณะที่สัญญาณ VGS อยูใ่นสภาวะ ON จะ
ส่งผลให้สัญญาณ VDS อยู่ในสภาวะ OFF คือ จะไม่มี
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต และถ้าสัญญาณ 
VGS อยู่ในสภาวะ OFF จะส่งผลให้สัญญาณ VDS อยู่ใน
สภาวะ ON คือ มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต 
(ซึ่งในขณะที่เพาเวอร์มอสเฟตท างานจะไม่มีแรงดันไฟฟ้า
ตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต แต่ถ้าเพาเวอร์มอสเฟตไม่
ท างานจะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมเพาเวอร์มอสเฟต ซึ่งผล
การทดสอบนี้เป็นไปตามทฤษฎีการท างานของเพาเวอร์
มอสเฟตในภาควงจรคอนเวอร์เตอร์) 
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      4.5 การทดสอบวัดสัญญาณภาคอินพุต คือ 
แรงดันไฟฟ้าอินพุต กระแสไฟฟ้าอินพุต และก าลังไฟฟ้า
อินพุต ดังรูปที่ 10  
 

   
รูปที่ 10 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุต และกระแสไฟฟ้า
อินพุต ของเครื่องพ่นก๊าซโอโซน ขณะท างาน, (20v/div, 
Probe x 10) และสัญญาณก าลังไฟฟ้าอินพุต ของเครื่อง
พ่นก๊าซโอโซน ขณะท างาน, (20v/div, Probe x 10) 

 
 
รูปที่ 10 เป็นการวัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้า 
 

อินพุต สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต และ
สัญญาณก าลังไฟฟ้าอินพุต ซึ่งผลการทดสอบที่ได้ คือ 
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าอินพุตมีรูปสัญญาณเป็นไซน์ จึงท า
ให้ไม่มีฮาร์โมนิกส์ แต่สัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุต และ
ก าลังไฟฟ้าอินพุตมีรูปสัญญาณที่ไม่เป็นไซน์ จึงส่งผลให้มี
ฮาร์โมนิกส์ขึ้นมา  

 

      4.6 การทดสอบวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ 
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต (VOUT) ของ
หม้อแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง ที่ความถี่สวิตช่ิง 20 kHz 
และ 40 kHz ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด ดังรูปที่ 11 

 
 

รูปที่ 11 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต 
(VOUT) ของหม้อแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง ที่ความถี่สวิตช่ิง 
20 kHz และสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงด้านเอาต์พุต 
(VOUT) ของหม้อแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง ที่ความถี่สวิตช่ิง 
40 kHz ขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 

 รูปที่ 11 เป็นการวัดสัญญาณภาคเอาต์พุต คือ 
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อ
แปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง โดยผลการทดสอบจะเห็นว่าเมื่อ
ความถี่สวิตช่ิงเพิ่มขึ้น จะท าให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง
เอาต์พุตเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด 
 
      4.7 ผลการทดสอบปรับค่าความเข้มสนาม 
ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อป้อนให้กับเซลล์
อิเล็กโตรด กับปริมาณก๊าซโอโซน ตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปรับค่าความเข้มสนามไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อป้อนให้กับเซลล์
อิเล็กโตรด กับปริมาณก๊าซโอโซน  
 
ความหมายของพารามิเตอร์ในตารางที่ 1  
 
E      คือ ความเข้มสนามไฟฟ้า (กิโลโวลต์/เซนติเมตร), 
(kV/cm) 
f          คือ ความถี่สวิตช่ิงในวงจรคอนเวอร์เตอร์ (กิโล
เฮิร์ต), (kHz) 
Vin (rms)  คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (โวลต์), V 
Iin (rms)   คือ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้านอินพุตของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (แอมแปร์), A 
VOUT     คือ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูงเอาต์พุตของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (กิโลโวลต์), (kV) 
 

ความเข้ม
สนามไฟ
ฟ้า (E), 
(kV/cm) 

f  
(kH
z) 

Vin 

(rms)  
(V) 

Iin 

(rms) 
(A) 

VOUT 
(kV) 

ปริมาณ
ก๊าซโอโซน
ที่ผลิตได้ 
Part Per 
Million, 
(ppm) 

5 20 220 0.35 1 3.96 
10 30 220 0.47 2 4.43 
15 40 220 0.59 3 5.83 
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ตารางที่ 1 เป็นความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน
ของค่าความเข้มสนามไฟฟ้า ความถี่สวิตช่ิง กระแสไฟฟ้า
อินพุต แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต และปริมาณก๊าซ
โอโซนที่ผลิตได้ คือ ถ้าปรับค่าความถี่สวิตช่ิงเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลท าให้ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าอินพุต 
และแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตเพิ่มขึ้น จึงท าให้ปริมาณ
ก๊าซโอโซนเพิ่มขึ้นตามล าดับด้วย  โดยใช้ AC RMS 
CLAMP METER (CHAUVIW ARNOUX)เป็นอุปกรณ์วัด  

 

 
 

รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหวา่งความเข้ม
สนามไฟฟ้ากับปริมาณก๊าซโอโซนที่ผลิตได ้

 
5. สรุปและอภิปรายผล 
          จากการทดสอบในโครงการวิจัยนี้ ทางผู้วิจัย            
ได้เก็บผลการทดสอบในส่วนของภาควงจรควบคุม ภาค
วงจรก าลั ง  ภาคอิ นพุ ต  และภาค เอาต์ พุ ต  ของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง (ในขณะที่จ่ายให้กับเซลล์
อิเล็กโตรด) และผลการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซน  
ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถสรุปผลการทดสอบ ได้ดังนี้ 
 5.1 ส่วนภาควงจรควบคุม จากผลการทดสอบ
สัญญาณด้านเอาต์พุตมีรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมจากไอซี
เบอร์ SG3526 โดยในผลการทดสอบสามารถปรับ
ค่าความถี่สวิตช่ิงได้ตั้งแต่ 20kHz, 30kHz และ 40kHz 
ซึ่งเป็นไปตามการออกแบบที่ได้ค านวณไว้  
 5.2 ส่วนภาควงจรก าลัง (วงจรคอนเวอร์เตอร์) 
เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยเพาเวอร์ มอสเฟตเบอร์ 
2SK1342 เป็นอุปกรณ์สวิตช่ิงที่ใช้เป็นตัวควบคุมการจ่าย
พลังงานไฟฟ้าที่ส่งไปยังหม้อแปลงสวิตช่ิงแรงดันสูง ซึ่ง

จากผลการทดสอบที่ได้ คือ รูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ขา
เกทและขาซอร์ส (VGS) หรือคือสัญญาณเอาต์พุตของ
หม้อแปลงพัลส์ความถี่สูงท่ีน ามาใช้ในการแยกกราวดแ์ละ
ขยายสัญญาณ เป็นรูปสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมที่สามารถ
น าไปขับเพาเวอร์มอสเฟต โดยสามารถปรับค่าความถี่
สวิตช่ิงได้ตั้งแต่ 20kHz, 30kHz และ 40kHz ได้ตาม
ต้องการ และได้เก็บผลของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ตก
คร่อมขาเดรนและขาซอร์ส (VDS) ของเพาเวอร์มอสเฟต 
(ซึ่งค่าที่ได้ไม่เกินแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมเพาเวอร์มอส
เฟต โดยข้อมูลในดาต้าชีตของเพาเวอร์มอสเฟตมีค่า VDS  

เท่ากับ 900 โวลต์) จึงท าให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้
งาน แต่อีกประการหนึ่งที่น่าสังเกต คือ ในรูปสัญญาณ 
VDS ที่วัดได้จะมีรูปสัญญาณความถี่ธรรมชาติปนเข้ามา 
ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้ขนาดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม
เพาเวอร์มอสเฟตมีค่าไม่คงที่ และเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะ
ส่งผลท าให้เพาเวอร์มอสเฟตท างานผิดพลาดได้  
 5.3 ส่วนภาคอินพุตได้ท าการเก็บผลพารามิเตอร์
ทางไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดันไฟฟ้าอินพุต 
กระแสไฟฟ้าอินพุต และก าลังไฟฟ้าอินพุตของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งจากผลการทดสอบที่ ได้ คือ ค่า
แรงดันไฟฟ้าอินพุต ค่ากระแสไฟฟ้าอินพุต และค่า
ก าลังไฟฟ้าอินพุตจะเพิ่มขึ้น เพราะขณะที่ค่าความถี่
สวิตช่ิงเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าจ่ายไปยังเซลล์
อิเล็กโตรดเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีต่อเซลล์อิเล็กโตรด และใน
ส่วนของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้ามีลักษณะเป็นสัญญาณ
ไซน์ จึงท าให้ไม่มีสัญญาณฮาร์โมนิกส์เกิดขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันรูปสัญญาณกระแสไฟฟ้าอินพุตที่วัดได้             
มีลักษณะรูปร่างที่ ไม่ เป็นสัญญาณไซน์  จึ งท าให้มี
สัญญาณฮาร์โมนิกส์เกิดขึ้น  
 5.4 ส่วนภาคเอาต์พุตได้ท าการเก็บผล
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า และรูปสัญญาณของแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุต (VOUT) ของหม้อแปลงสวิตช่ิง
แรงดันสูง ในขณะต่อเซลล์อิเล็กโตรด ซึ่งผลจากการวัดที่
ได้คือ เมื่อปรับค่าความถี่สวิตช่ิงเพิ่มขึ้น จะได้แรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้นด้วยตามล าดับ คือ ที่ความถี่สวิตช่ิง 
20 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 1 kV ที่ความถี่สวิตช่ิง 
30 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2 kV และที่ความถี่
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สวิตช่ิง 40 kHz จะได้แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 3 kV และใน
ส่วนของรูปสัญญาณแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเอาต์พุตก็จะ
เพิ่มขึ้นด้วย ตามการเพิ่มขึ้นของความถี่สวิตช่ิงในวงจร
คอนเวอร์เตอร์ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง   
 
 5.5 ส่วนการทดสอบวัดปริมาณก๊าซโอโซนที่
ผลิตได้ในตารางที่ 1 ซึ่งผลที่ได้ คือ เมื่อปรับความถี่
สวิตช่ิงเพิ่มขึ้น จะท าให้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้น และ
ค่าความเข้มสนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย จึงส่งผลให้ปริมาณ
ก๊าซโอโซนที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น คือ เมื่อความถี่สวิตช่ิง 20 
kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 1 kV ค่าความเข้ม
สนามไฟฟ้า 1 kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 1 ppm 
เมื่อความถี่สวิตช่ิง 30 kHz ค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง 2 kV 
ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 2 kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซ
โอโซน 4 ppm และ เมื่อความถี่สวิตช่ิง 40 kHz ค่า
แรงดันไฟฟ้าแรงสูง 3 kV ค่าความเข้มสนามไฟฟ้า 3 
kV/cm จะได้ปริมาณก๊าซโอโซน 6 ppm   

ดังนั้นจากผลการทดสอบโครงการวิจัยนี้ได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ก าหนดไว้ โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอุตสาหกรรมการบ าบัด
อากาศเสีย การบ าบัดน้ าเสีย การยืดอายุการเก็บรักษา
ผลไม้ และในอนาคตสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ช้ินใหม่ในเชิงพานิชย์ได้  

ในส่วนของการพัฒนาควรออกแบบและสร้าง
ตัวเครื่องให้มีขนาดเล็กลง พร้อมทั้งหาแนวทางในการลด
ปริมาณฮาร์โมนิกส์ให้น้อยลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้เพิ่ม
ปริมาณก๊าซโอโซนให้สูงขึ้นด้วย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนและปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของประชาชนภายในเขตต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และบูรณา
การการบริการวิชาการสู่ชุมชนเข้ากับการวิจัย   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและแบบทดสอบ ที่ผ่านการประเมินความ
ถูกต้องเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญ  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย คือ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม
ตัวอย่าง   จากนั้นจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ท าแบบทดสอบก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และหลังจากฝึกอบรม  จากนั้นส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง  เพื่อ
สรุปผลการวิจัย   ผลการวิจัยพบว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  2 เดือน คือ  811.55 บาท/ครัวเรือน  
และ  888.54  บาท/ครัวเรือนตามล าดับ  โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
5.75  หรือคิดเป็นร้อยละ  47.91  เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
เพิ่มขึ้น คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.7 คิดเป็นร้อยละ  72.5  ซึ่งจัดอยู่ในระดับมีความรู้ค่อนข้างมาก โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.08  ส่งผลให้  2 เดือนหลังจากฝึกอบรมมีข้อมูลค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลง คือ  782.51  บาท/ครัวเรือน  และ 750.28  บาท/ครัวเรือน
ตามล าดับ  

ABSTRACT 
The objective of this research were to study and behavior modification electrification of Khoksri Sub 

district , Muang , Khon Kaen. In addition to the integration of teaching and learning and the integration of the 
academic service with research. The research tool for this research were questionnaires and tests the correct 
assessment by the experts. The process is carried out research using questionnaires to collect information 
electrification of the sample, then conducting a training program provides knowledge about energy-saving 
electricity to sample and a sample test before and after training, then explore the electrification of a sample again 
to conclusions. The results of this research showed that before training the samples have average electricity two 
months was 811.55 baht / household and 888.54 baht / household respectively. The sample having a knowledge 
about saving energy in the medium level by average of 5.75 or 47.91 percent. After the training, Found that a 
better understanding about the energy savings add up is an average of 8.7 percent to 72.5, which is quite a lot of 
knowledge level by the standard deviation of 2.08. As a result, two months after the training have lower average 
electricity was 782.51 baht / household and 750.28 baht / household respectively. 

ค าส าคัญ : การประหยัดพลังงานไฟฟ้า   การใช้พลังงานไฟฟ้า  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                 
Key Words : Energy Saving   Electric Power  Behavior modification          
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***อาจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 
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บทน า 
พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานประการหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาประเทศ
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ (ฟองน้ า
แบง , 2544) 

ในปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงต้องรับภาระด้านการจัดหา
พลังงานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ สาเหตุที่ท าให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้น นอกจากจ านวนประชากรของประเทศที่
เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของภาคการผลิตแล้ว รูปแบบ
การใช้พลังงานท้ังในแง่ของส่วนบุคคลและสาขาการผลิต
ต่างๆ ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นจึงท าให้ต้อง
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจ านวนมหาศาลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าทรัพยากรพลังงานที่ใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้ามีอยู่ในประเทศอย่างจ ากัดจึงต้องมีการ
น าเข้าน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ และถ่าน
หิน นอกจากนี้ยังต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก ประเทศ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(บริษัท กฟผ.จ ากัด, 2548) ประกอบกับปริมาณพลังงาน
ส ารองที่เหลืออยู่ในโลกมีปริมาณลดน้อยลง และหากยังมี
การใช้เช้ือเพลิงในอัตราเดียวกับปัจจุบันและไม่มีการ
ค้นหาเพิ่มเติม ปริมาณพลังงานจะหมดสิ้นไปในที่สุดทั้งนี้
ได้มีการประมาณการว่า ถ่านหินจะใช้ได้อีก 220 ปี ก๊าซ
ธรรมชาติจะใช้ได้อีก 64 ปี และน้ ามันดิบจะใช้ได้อีก 42 
ปี (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2544) ดังนั้น
ประชากรในประเทศควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานเสียใหม่ โดยสร้างพฤติกรรมประหยัดพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเกินความ
จ าเป็น ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันและลงมือท าอย่างจริงจัง 
ประเทศชาติของเราจะไม่พบกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือ
วิกฤตพลังงานอีกต่อไป 

การศึกษาในช้ันเรียนต้องกระท าควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้จากประสบการณ ์การออกให้บริการความรู้แก่

ชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา   เพื่อจะได้น าความรู้
ทางด้านไฟฟ้าไปพัฒนา หรือใช้งานร่วมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ก้าว
ทันควบคู่ไปกับเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  เ ห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักและรักที่จะแสวงหา
ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรู้จักการน าเทคโนโลยีที่
ได้ศึกษาในช้ันเรียนไปพัฒนาและใช้ควบคู่กับภูมิปัญญา
ดังเดิมที่มีอยู่ จึงก าหนดจัดโครงการให้บริการซ่อมและ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและอาคารต่างๆ  
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่ชุมชน นอกสถานที่   อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา แก่ชุมชนและเป็นการ
ให้บริการที่นักศึกษาจะได้ถ่ายทอดเทคโนโลย ีรู้จักการท า
ตนให้เป็นประโยชน์และมีคุณต่อต่อสังคม 

บ้านโคกสี  ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นชุมชนที่อยู่ภายใต้การบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
ขอนแก่น  ดังนั้นสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  จึงมีแนวความคิดจะให้ความรู้
เ กี่ ย วกั บการประหยั ดพลั ง ง าน  และการ ใ ช้ ง าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีให้กับประชากรในชุมชน  เพื่อ
เป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชุมชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า

ของประชาชนภายในเขตต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

2. เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับประชาชนภายในเขตต าบล
โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3. เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ประชาชน ภายในเขตต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้

พลังงานไฟฟ้าของประชาชนต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อส ารวจตัว
แปร และปรากฏการณ์ของตัวแปร เพื่อน าผลมาอธิบาย
การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นั้น ๆ พร้อมทั้งมีลักษณะ
เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีการศึกษาตัวแปรโดยการ
ควบคุม มุ่งวิจัย และสังเกตผลที่เกิดขึ้น   

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนต าบลโคกสี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น  จ านวน  20  ครัวเรือน  เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าของ
ครัวเรือน 

2. แบบทดสอบ ใช้วัดความรู้ความเข้าใจของ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี
เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของครัวเรือน 

โดยมีวิธีการด าเนินการของงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

ประชาชนภายในเขตต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยการใช้แบบสอบถาม 

2. ศึกษาตัวแปร และปรากฏการณ์ของตัวแปร 
เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อน าผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นั้น ๆ 

3. ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้กับประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยมีการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าก่อน และหลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

4. ศึกษาตัวแปรโดยการควบคุม โดยการสังเกต
พฤติกรรมผลที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปแล้ว 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  

6. สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็น
เพศชาย  15  คน คิดเป็นร้อยละ  75  และเพศหญิง  5  
คน คิดเป็นร้อยละ  25   และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 50  รองลงมา ได้แก่ช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 6  
คน  คิดเป็นร้อยละ 30  และช่วงอายุ 51 – 60 ปี 
จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ  20    
 ระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้อยละ 45 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  รองลงมา  ได้แก่
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 40  และ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 15  
 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้น า
ชุมชน จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมามี
อาชีพเป็นเกษตรกร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  
20  และอาชีพค้าขายจ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 10  
ตามล าดับ   
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่างจ านวน  12  
คน คิดเป็นร้อยละ 60  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 
20,000  บาท  รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 – 
10,000  บาท จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000  บาท จ านวน  2 
คน คิดเป็นร้อยละ  10   
 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
ใช้ทุกครัวเรือนจ านวน  5 อย่าง คือ โทรทัศน์สี  ตู้เย็น   
เตารีด  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และพัดลม  รองลงมา ได้แก่ 
วิทยุและเครื่องเสียง มีใช้จ านวน  18 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 90 เครื่องซักผ้า กระทะไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ มีใช้
จ านวน 14 ครัวเรือคิดเป็นร้อยละ70 เครื่องปรับอากาศ 
มีใช้จ านวน  5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25  และเครื่อง
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ท าน้ าอุ่นมี ใ ช้  3   ครั ว เ รื อน  คิด เป็นร้ อยละ   15  
ตา มล า ดั บ   เ มื่ อ พิ จ า ร ณา ตา มป ริ ม าณ จ า นวน
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้งานมากที่สุดในแต่ละครัวเรือน 
พบว่าพัดลม คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณมากที่สุดคือ  
44  เครื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยครัวเรือนละ  2.2  เครื่อง  
รองลงมาได้แก่โทรทัศน์สีมีจ านวน 35 เครื่อง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.75  เครื่อง  และหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้ามีจ านวน 27  เครื่อง  คิดเป็นค่าเฉลี่ยครัวเรือนละ 
1.35  เครื่อง   
 ข้อมูลค่าไฟฟ้าของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ก่อนได้รับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี  เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558  มีค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 811.55 บาท/
ครัวเรือน  และในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2558 มีค่า
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 888.54  บาท/ครัวเรือน  เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าจากโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว พบว่าค่าไฟฟ้าในเดือน
มิถุนายน  พ.ศ.  2558  มีค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
782.51  บาท/ครัวเรือน  และเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  
2558  มีค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ  750.28  บาท/
ครัวเรือน  ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
 

รูปที่ 1 : ข้อมูลค่าไฟฟ้าของครัวเรอืนกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนและ

หลังเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสีพบว่า ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
5.75  หรือคิดเป็นร้อยละ  47.91  เมื่อผ่านการฝึกอบรม
แล้วให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบอีกครั้ง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานเพิ่มขึ้น คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.7 คิดเป็นร้อยละ  
72.5  ซึ่งจัดอยู่ในระดับมีความรู้ค่อนข้างมาก โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 
 

 
 

รูปที่ 2 : ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนบ้านโคกสี 
 
 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี 
ส่งผลให้ประชาชนบ้านโคกสีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น  
กล่าวคือ ก่อนได้รับการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความรู้ในระดับปานกลาง หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับค่อนข้างมีความรู้
มาก  ส่งผลให้ในเวลาต่อมาชุมชนกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ประหยัดค่าไฟฟ้า กล่าวคือ ข้อมูลค่าไฟฟ้าของครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่าง หลังได้รับการฝึกอบรมมีแนวโน้มลดลง
อย่างเห็นได้ชัด 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษาและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนต าบลโคกสี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี ้

1. การด าเนินโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี ส่งผลให้
ประชาชนบ้านโคกสีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างประหยัดค่า
ไฟฟ้า กล่าวคือ ข้อมูลค่าไฟฟ้าของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง 
หลังได้รับการฝึกอบรมมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

2. การด าเนินโครงการบริการวิชาการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี ส่งผลให้
ประชาชนบ้านโคกสีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น  กล่าวคือ 
ก่อนได้รับการฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ใน
ระดับปานกลาง หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับค่อนข้างมีความรู้มาก  

ซึ่งสามารถอภิปรายผลการด าเนินการวิจัยได้ว่า 
การด าเนินโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบ้านโคกสี ส่งผลให้ประชาชนบ้านโคก
สีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานมากข้ึน  ส่งผลให้ในเวลาต่อมาชุมชน
กลุ่มตัวอย่างสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า กล่าวคือ ข้อ
มูลค่าไฟฟ้าของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง หลังได้รับการ
ฝึกอบรมมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มจ านวนของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น 
เพื่อความชัดเจนของข้อมูล และความเที่ยงตรงของผล
ของการวิจัย 
 2. การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและ
หลังการด าเนินโครงการบริการวิชาการ ควรเพิ่มระยะเวลา 
ให้มากขึ้น เพื่อความชัดเจนของข้อมูล และความ
เที่ยงตรงของผลของการวิจัย 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับบ้าน/ชุมชน
อื่น 
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The study promotion and development community energy volunteer network        

in Khon Kaen Province   
 

กณพงศ์ เทพากรณ์ (Kanapong Thephakorn)* ค าภา สีภา (Khampha Sripha)**                                             
ประทีป ช่วยเกิด (Prateep Chouykerd)*** 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน  (อส.พน.) ในจังหวัดขอนแก่น                    
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ อส.พน. พัฒนาเครือข่าย อส.พน. และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ
พลังงานชุมชน วิธีการวิจัยด าเนินโดยการจัดท าประชาคมเพื่อคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน และการประชาคมเพื่อจัดท าโครงการพลังงานชุมชน ใน 13 ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาพบว่าโครงการพลังงานชีวมวล        
เป็นโครงการพลังงานที่ชุมชนต้องการมากที่สุด รองลงมาได้แก่โครงการพลังงานแส งอาทิตย์ และโครงการประหยัด
พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัยและชุมชน ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชุมชนอยู่ใน     
เกณฑ์ต่ า จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทตัดสินใจ
ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในชุมชนของตนเอง 

 

ABSTRACT 
The study promotion and development community energy volunteer network guideline        

in Khon Kaen province had the aims for empowerment, development and increase collaboration        
of energy project in community. The research methodology used community method for election and 
form community energy volunteer network committee and community energy project in                  
13 communities of Khon Kaen province. The result of this study through analysis and process data         
by instant software found that biomass project was the most require by communities and solar energy 
project and energy conservation project in household and community respectively. The study found 
that community’s collaboration is in the low level, therefore, the promotion and development 
community energy volunteer network need an increase of community’s collaboration.            
 
ค าส าคัญ : อาสาสมัครพลังงานชุมชน พลังงานชุมชน การประชาคม แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเครอืข่าย  
Key Words : community energy volunteer, community energy, community, network promotion and 
development guideline   
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***นักวจิัย สถำบันวิจยัและพัฒนำ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
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บทน า 

พลังงานเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน 
จึงมีความจ าเป็นต้องหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอต่อการ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ แต่จากปัญหาความขัดแย้งหรือ
ความเห็นต่างในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในพื้นที่
ต่างๆของประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะ
ความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy 
security) กระทรวงพลังงานได้หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) โดยเป็น
การศึกษากระบวนการและวิธีการในการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย อส.พน. ในชุมชนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 13 ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น    
เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชนพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องพลังงาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดโครงการพลังงานชุมชนทั้งด้านการอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงาน
ตั้งเป้าหมายในระยะยาวเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจพลังงาน
ชุมชนส าหรับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ                                      

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่า
เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการพลังงานในชุมชน 
และจากการศึกษาใน 13 ชุมชน สังกัด อปท. ของจังหวัด
ขอนแก่น พบว่าโครงการพลังงานชีวมวล (โครงการผลิต
เตาซุปเปอร์อั้งโล่ หรือเตามหาเศรษฐี  และโครงการ
เตาเผาผลิตถ่านแบบถัง 200 ลิตร) เป็นโครงการพลังงาน
ที่ชุมชนต้องการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับระบบสูบน้ าเพื่อการเกษตรหรือ
ประปาชุมชน) ล าดับสุดท้ายได้แก่ โครงการประหยัด
พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ชุมชน และส านักงาน และ
โครงการประหยัดพลังงานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียน) ตามล าดับ นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า   
การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชุมชนอยู่ ใน     

เกณฑ์ต่ า จึงควรสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชนให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
ตัดสินใจในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในชุมชนของ
ตนเอง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การก าหนดโครงการพลังงานชุมชน 

 
วิธีการวิจัย 

1. การสืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆใน 13 ชุมชน
สังกัด อปท. จังหวัดขอนแก่น 
2. การจัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. การจัดท าประชาคมเพื่อคัดเลือกและจัดตั้ ง
กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
4. การจัดท าประชาคมเพื่อแสวงหาแนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพลังงานในชุมชน 

 

ทฤษฎีกรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัย      
ที่เกี่ยวข้อง 

ศราพร ไกรยะปักษ์ (2552) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
จัดการพลังงานชุมชน ประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่งจะน าไปสู่
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน       
และการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผล 
ที่ได้จากการวางแผนพลังงาน คือ การลดค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงานและการมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ
พื้นฐานของคนในชุมชน [1] 

วิสาขา ภู่จินดา (2552) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการพลังงานในระดับชุมชน พบว่าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับชุมชนเพราะเป็นหน่วยเล็กท่ีสามารถบริหารจัดการ  
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ได้ง่าย และทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนนโยบายและแผน    
ในการจัดการพลังงานชุมชน [2]  

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (2558) การประชาคม 
คือ การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันท ากิจกรรม
ต่างๆของชุมชนด้วยตนเอง เป็นเวทีของการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนถกแถลง(ไม่ใช้โต้เถียง) เกี่ยวกับข้อมูล เช่น    
การแก้ ไขปัญหาในชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน       
การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน      
เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหา        
ที่เกิดขึ้น มี ๒ ลักษณะ คือ ๑. อย่างเป็นทางการ โดยการ  
จัดเวทีหรือการจัดประชุม และ ๒. อย่างไม่เป็นทางการ 
เช่น การสนทนากลุ่มเล็ก ในศาลาวัด การพบปะพูดคุยอาจ
เป็นครั้งคราว [3] 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558)    
การสร้างเครือข่าย (Networking) คือ การเชื่อมโยงของ
กลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัด
ระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ 
เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเช่ือถือ     
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน [4] 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558) วงจรเดมิ่ง (Deming 
Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการ
ควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 1. Plan (วางแผน) หมายถึง 
การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรงุเปลีย่นแปลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่ งใหม่ๆการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน 2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การ
ด าเนินการตามแผน 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติ     
ตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน 4. Act (ปรับปรุง
แก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน [5] 

 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) พบว่า
ประชาชนใน 13 ชุมชน ของ อปท.ขอนแก่น ได้เข้ามา    
มีส่วนร่วมในการจัดท าประชาคมเพื่อคัดเลือกและจัดตั้ง
กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน และการ
จัดท าประชาคมโครงการพลังงานในชุมชน จากผลการ
จัดท าประชาคมโครงการพลังงานในชุมชนได้ผลแสดงดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตารางสรปุผลการประชาคมโครงการพลังงานใน 
13 ชุมชน ของ อปท. จังหวัดขอนแก่น 

 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การประมวลผลและการวิ เคราะห์ข้อมูลได้ผลแสดง         
ดังรูปที่ 1 

                       
            

                 
             

                     
        

                 
                      
     
                   
                       
         

รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนโครงการพลังงานจากการประชาคมใน 
13 ชุมชน ของ อปท. จังหวัดขอนแก่น 
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ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พบว่าโครงการพลังงาน
ชีวมวลเป็นโครงการพลังงานที่ชุมชนต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ โครงการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ หรือเตามหาเศรษฐี 
และโครงการเตาเผาผลติถ่านแบบถัง 200 ลิตร รองลงมา
ได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ โครงการการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับระบบสูบน้ า
เพื่อการเกษตรหรือประปาชุมชน และโครงการสร้าง    
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ล าดับสุดท้ายได้แก่ 
โครงการด้านการประหยัดพลังงาน ได้แก่ โครงการ
ประหยัดพลั งงานในบ้านที่ อยู่ อาศัย  ชุมชน และ
ส านักงาน และโครงการประหยัดพลังงานในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โรงเรียน) ตามล าดับ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) เป็นการวิเคราะหผ์ล
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการประชาคมเพื่อคัดเลือก
และจัดตั้งกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
และการจัดท าประชาคมโครงการพลังงานในชุมชน 13 
ชุมชน สังกัด อปท.ของจังหวัดขอนแก่น ผลการวิเคราะห์
พบว่าประชาชนในชุมชนของแต่ละพื้นที่ให้ความส าคัญ
และเข้าร่วมในการประชาคมการพัฒนาโครงการพลังงาน
ในชุมชน และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโครงการ
พลังงานชีวมวลเป็นโครงการพลังงานที่ชุมชนต้องการ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 
และโครงการประหยัดพลังงาน ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
แต่ละชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ า จึงควรสนับสนุนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนให้เพิ่มขึ้น เช่น การน า
ประชาชนในชุมชนไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
กับชุมชนอื่นๆ การพัฒนาโครงการน าร่องด้านการ
อนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานในชุมชนของตนเอง   
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ความหลากหลายชนิดพันธุ์ของทรัพยากรหอยน้้าจืดที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 
Species diversity of freshwater mollusk at upstream of Upper Chi Basin,             

Chiyaphom Province 
 

ราชิต เพ็งสีแสง(RachidPengseesang)* สิทธิ กุหลาบทอง(SitthiKulabtong)** 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิได้ท้าการส้ารวจเก็บ

ตัวอย่างในเดือนเมษายน และกรกฎาคม 2555 โดยการจัดล้าดับทางอนุกรมวิธานยึดตามหลักของ Brandt (1974)            
ผลการศึกษาพบว่า มีรายงานการค้นพบหอยในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 28 ชนิด 17 วงศ์ โดยเป็นหอย
ฝาเดียว 17 ชนิด และเป็นหอยสองฝา 11 ชนิด โดยมีหอยน้้าจืดในวงศ์ Ampullariidae, Viviparidae, Thiaridae, 
Amblemidae และ Corbiculidaeเป็นวงศ์เด่นตามล้าดับ 
 

ABSTRACT 
Species diversity of freshwater mollusk at downstream of  Upper Chi Basin, Chaiyaphum 

Province, were conducted by surveys in April and July 2012. Taxonomic arrangements follow Brandt 
(1974). A total of 28 species 17 families were found. The Bivalvia 17 species and 11 species of 
bivalves.Ampullariidae, Viviparidae, Thiaridae, Amblemidae and Corbiculidae are prominent groups of 
species number. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้าส้าคัญ : ความหลากหลายชนิดพันธุ์ หอย ลุ่มน้้าชีตอนบน 
Key Words :species diversity, mollusk, Upper Chi Basin 
*อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปะศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ต าบลโพธิ์ อ าเภฮเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
**ที่ปรึกษาด้านวิชาการ Save Wildlife Volunteer Thailand อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทน้า 
ลุ่มน้้าชีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย มีพื้นที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 49,131.92 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 30,707,453 ไร่ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 14 จังหวัด 
ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวล้าภู อุดรธานี มหาสารคาม 
นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร ล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ
ในลุ่มน้้าชี ได้แก่ น้้าพรม น้้าเชิญ น้้าพอง ล้าน้้าปาว และน้้า
ยัง การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชี ได้ก้าหนดตามผล
การศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานีอุทก
วิทยา 25 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย  ปัจจุบันกรมแผนที่
ทหารก้าหนดขอบเขตลุ่มน้้า แบ่งพื้นที่ลุ่มน้้าชีออกเป็น 20 
ลุ่มน้้าสาขา ซึ่งล้าน้้าชีตอนบนมีพื้นที่รับน้้า 3,393 ตาราง
กิโลเมตรคิดเป็น ร้อยละ 5.19 ของลุ่มน้้าชี และกินพื้นที่ 3 
จังหวัด คือจังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ลพบุลี (กรมทรัพยากร
น้้า, 2539) 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
สัตว์น้้ายังพบว่ามีรายงานการศึกษาอย่างเป็นทางการอยู่ไม่
มากนัก (ชวลิต และคณะ, มปป.) โดยเฉพาะการศึกษาสัตว์
ในกลุ่มหอยน้้าจืด (สิทธิ และคณะ, 2553; สิทธิ และอิสริยา, 
2555) ทั้งที่สัตว์กลุ่มหอยมีรายงานว่ามีความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์เป็นอันดับสองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ทั้งหมด สามารถปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนมีความส้าคัญในห่วงโซ่อาหาร (ธีระพงศ์ และคณะ, 
2550) อีกทั้งเป็นดัชนีช้ีวัดลักษณะทางนิเวศวิทยาของแหล่ง
น้้าได้เป็นอย่างดี (สาวิกา และสิทธิ, 2553) หอยหลายชนิด
ยังเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญทางการประมงทั้งระดับ
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมในแง่ของเครื่องประดับมุก (อร
ภา และคณะ, 2548 ; จุฑามาศ และคณะ, 2550) และการ
ทราบช่ือชนิดพันธุ์และการกระจายที่ถูกต้องนับเป็นพื้นฐาน
ส้าคัญทางด้านนิเวศวิทยา และการจัดการทรัพยากรประมง 
(สิทธิ และสาวิกา, 2553ก ; สิทธ,ิ 2554) 

ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้้า
จืดที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้จะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญในด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของหอยน้้าจืดในระบบนิเวศล้าน้้าสายหลัก อันจะ
เป็นแนวทางไปสู่การประยุกต์ใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าในพื้นท่ี
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส้ารวจ และ

จัดท้าฐานข้อมูลของหอยน้้าจืดในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน 
จังหวัดชัยภูมิ อันจะเป็นประโยชน์ต่อด้านการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

วิธีการวิจัย 
เก็บตัวอย่างหอยน้้าจืดโดยใช้การลากอวนทับตลิ่ง

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดตา 1x1 มิลลิเมตร 
บริเวณแม่น้้าสายหลักในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ อ้าเภอบ้านเขว้า และอ้าเภอหนองบัวระเหว 
ในเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน พ.ศ. 
2555 โดยจุดเก็บตัวอย่างแบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา
ของพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด ได้แก่ (1) พื้นที่ล้าธารต้น
แม่น้้าชี อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2) พื้นที่ล้าน้้า
สายหลักตอนบน อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (3) พื้นที่
ล้าน้้าสายหลักตอนบน อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
(4) พื้นที่ล้าน้้าสายหลัก อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

เก็บรักษาตัวอย่างทั้งหมดในสารละลายฟอร์มาลีน10 
เปอร์ เซ็นต์ หลังจากนั้นน้าตัวอย่างมาจ้าแนกชนิดใน
ห้องปฏิบัติการ จ้าแนกชนิดตัวอย่างตามหลักอนุกรมวิธาน
โดยใช้เอกสารทางวิชาการที่ เกี่ยวข้อง โดยจะยึดตาม
ลักษณะทางสัญฐานวิทยาของเปลือกเป็นส้าคัญ เพื่อจัดท้า
ข้อมูลความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้้าจืดบริ เวณ
พื้นท่ีลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดล้าดับทาง
อนุกรมวิธานจะยึดตามหลักของ Brandt (1974
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า หอยในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน 

จังหวัดชัยภูมิจากการส้ารวจครั้งนี้ พบทั้งสิ้น 28 ชนิด  
10 วงศ์ โดยเป็นหอยฝาเดียว 17 ชนิด และเป็นหอยสอง
ฝา 11 ชนิด โดยมีหอยน้้าจืดในวงศ์ Amblemidae, 

Viviparidae, Thiaridae, Ampullariidae และ 
Corbiculidae เป็นวงเด่นในด้านจ้านวนชนิดตามล้าดับ 
ส่วนวงศ์อื่นๆพบเพียงวงศ์ละ 1 ชนิดเท่านั้น (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดพันธุ์ของทรัพยากรหอยน้้าจืดที่พบในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ 
วงศ ์ ชนิด 

Viviparidae Filopaludina sumatrensis polygramma (Martens, 1860) 
  Filopaludina sumatrensis speciosa (Deshayes, 1876) 
  Filopaludina martunsi martunsi (Frauenfeld, 1865) 
  Trochotaia trochoides (Martens, 1860) 
  Mekongia sp. 
  Sinotaia ingallsiana (Lea, 1856) 
Ampullariidae Pila ampullaceal (Linnaeus, 1758) 
  Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) 
Bulinidae Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) 
Bithyniidae Bithynia sp. 
Thiaridae Melanoides tuberculata (O. F. Müller, 1774) 
  Brotia baccata (Gould, 1847) 
  Thiara scabra (O. F. Müller, 1774) 
  Tarebia granifera (Lamarck, 1822) 
  Adamietta housei (Lea, 1856) 
Buccinidae Clea helena (Meder in Philippi, 1847) 
Lymnaeidae Lymnae aauricularia rubiginosa (Michelin, 1831) 
Mytilidae Scaphula pinna Benson, 1856 
Amblemidae Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852) 
  Indonaia pilata (Lea, 1866) 
  Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839) 
  Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860) 
  Pseudodon inoscularis cumingi (Lea, 1850) 
  Pseudodon mouhoti (Lea, 1863) 
  Uniandra contraden sascia (Hanley, 1856) 
  Scabies phaselus (Lea, 1856) 
Corbiculidae Corbicula blandiana Prime, 1864 
  Corbicula lamarckiana Prime, 1864 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1031

อภิปรายผลการวิจัย 

ในการส้ารวจระบบนิเวศล้าน้้าสายหลัก และล้า
น้้าสาขาของพื้นที่ศึกษา พบทรัพยากรหอยน้้าจืดที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเชิงพาณิชย์แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ 
ได้แก่ 1. กลุ่มหอยที่มีศักยภาพในการพัฒนาในด้าน            
ของสินค้ าบริโภค พบ 17 ชนิด ได้แก่  Filopaludina 
sumatrensis polygramma (Martens, 1860), 
Filopaludina sumatrensis speciosa (Deshayes, 
1876), Filopaludina martunsi martunsi (Frauenfeld, 
1865), Trochotaia trochoides (Martens, 1860), 
Mekongia sp., Sinotaia ingallsiana (Lea, 1856), Pila 
ampullacea (Linnaeus, 1758), Pomacea canaliculata 
(Lamarck, 1819), Ensidens ingallsianus ingallsianus 
(Lea, 1852), Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839), 
Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860), 
Pseudodon inoscularis cumingi (Lea, 1850), 
Pseudodon mouhoti (Lea, 1863), Uniandra 
contradens ascia (Hanley, 1856), Scabies phaselus 
(Lea, 1856), Corbicula blandiana Prime, 1864 และ 
Corbicula lamarckiana Prime, 1864   

 2. กลุ่มหอยท่ีศักยภาพในการพัฒนาในการการ
ท้าเครื่องประดับมุกน้้าจืด พบ 6 ชนิด ได้แก่ Ensidens 
ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852), 
Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839), 
Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860), 
Pseudodon inoscularis cumingi (Lea, 1850), 
Pseudodon mouhoti (Lea, 1863) และ Uniandra 
contradens ascia (Hanley, 1856) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ 
สอดคล้องกับการรายงานของ อรภา และคณะ (2548) 
และ จุฑามาศ และคณะ (2550) ซึ่งรายงานว่ากลุ่มหอย
น้้าจืด เช่น กลุ่มหอยขม (Mekongia spp.) และกลุ่ม
หอยกาบน้้าจืดในวงศ์ Amblemidae และ Corbiculidae 
เป็นกลุ่มหอยที่มีผู้นิยมบริโภคมากในหลายพื้นที่ของ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใน
พื้นภาคใต้ของประเทศไทย โดยพบว่ามีวางจ้าหน่ายตาม

ท้องตลาดของหลายพื้นที่ ส่วนเปลือกและมุกของกลุ่ม
หอยมุกน้้าจืดในวงศ์ Amblemidae นั้นมีศักยภาพใน
การท้าเครื่องประดับมุก และในหลายพื้นที่ประเทศไทย
ได้มีการทดลองเลี้ยงหอยมุกน้้าจืดในเชิงพาณิชย์เพื่อผลิต
เครื่องประดับ และยาจากไข่มุกอีกด้วย 

 3. กลุ่มหอยที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิง
พาณิชย์ในด้านของสัตว์เลี้ยงสวยงาม ได้แก่ หอยกินหอย 
หรือ หอยเพชฌฆาต (Clea helena (Meder in Philippi, 
1847)) ในธรรมชาติหอยชนิดนี้จะด้ารงชีวิตอยู่ด้วยการ
กินหอยฝาเดียวชนิดอื่นๆ ท่ีเคลื่อนไหวช้ากว่าเป็นอาหาร
หลักซึ่งเป็นบทบาทส้าคัญของระบบนิเวศในด้านการ
ควบคุมประชากรหอยชนิดอื่นๆในแหล่งน้้าธรรมชาติ 
(สิทธิ และสาวิกา, 2553ข) แต่ในที่เลี้ยงโดยเฉพาะระบบ
นิเวศของตู้เลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามหอยชนิดน้ีสามารถช่วย
ก้าจัดเศษอาหารที่หลงเหลือลงสู่พื้นตู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี 
อีกทั้งยังสามารถก้าจัดหอยชนิดอื่นๆ ที่อาจปนเข้ามาสู่ตู้
เลี้ยง และหอยชนิดนี้ยังมีเปลือกที่มีสีสันสวยงามอีกด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยที่พบ
ในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โดยท้าการส้ารวจ
เก็บตัวอย่างในพื้นที่แม่น้้าสายหลักและล้าน้้าสาขาของ
แม่น้้าชีตอนบน ทั้งหมด 4 อ้าเภอของจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ 
อ้าเภอเมืองชัยภูมิ อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ้าเภอบ้านเขว้า 
และอ้าเภอหนองบัวระเหว ในเดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม 
และเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 พบตัวอย่างหอยน้้าจืดใน
พื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 28 ชนิด 10 วงศ์ โดยเป็นหอยฝาเดียว 
17 ชนิด และเป็นหอยสองฝา 11 ชนิด โดยมีหอยน้้าจืดใน
วงศ์ Amblemidae, Viviparidae และ Thiaridaeเป็นวงศ์
เด่นในพ้ืนท่ีศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณชาวประมงในพื้นที่ศึกษาที่กรุณาให้
การสนับสนุนด้านการส้ารวจเก็บตวัอย่าง ติดต่อประสานงาน 
และให้ข้อมูลที่ส้าคัญในการศึกษาครั้งนี้ 
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การใช้ปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus )เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพต่อการปนเปื้อน                           
ของยาฆ่าแมลงจากแหล่งน้้าธรรมชาติในจังหวัดนครพนม 

Using Dwarf  Ricefish (Oryzias minutillus) as a bioindicator for insecticide contaminant 
in natural aquatics  of  Nakhonphanom province. 

ทิพย์สุมณ นวลจนัทร์ (Tipsumon Nuljan)1)*  กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ (Kun Silprasit)2)**                                          
ทายาท ศรียาภัย (Thayat Sriyapai)2)** และอรินทม์ งามนิยม (Arin Ngamniyom)2)**  

บทคัดย่อ 

ปลาซิวข้าวสาร (Oryzias minutillus) เป็นปลาซิวท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในสกุล Oryzias สามารถพบได้ตามแหล่งน ้าจืดทั่ว
ประเทศและไวต่อการตอบสนองต่อยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในแหล่งน ้าธรรมชาติด้วยก้าหนดแบ่งรูปแบบการศึกษาเป็น 3 
รูปแบบดังนี การท้านาในชุมชน การท้านาไกลชุมชนการท้านาและการท้าการเกษตรรูปแบบอื่นๆ จากนั นได้ท้าการศึกษาความ
ผิดปกติจากความยาวครีบหลังและครีบทวาร ตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม (กลุ่มออร์แกโนฟอตเฟตและคาร์
บาเมทกลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์) ศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี HistologyและRandom Amplified  
Polymorphic DNA polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR) ผลการศึกษาพบว่า  มีความผิดปกติจากความยาวครีบ
หลังและครีบทวารปลาซิวข้าวสารเพศผู้พบความผิดปกติของครีบหลัง 3 พื นที่เพศเมีย 2 พื นที่และพบความผิดปกติครีบทวาร
ของเพศผู้ 5 พื นที่ เพศเมีย 2 พื นที่ ผลการศึกษาการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงพบว่ามีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แก
โนฟอตเฟตและคาร์บาเมท ใน4 พื นที่ ส่วนกลุ่มแกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์พบการปนเปื้อนใน5 พื นที่ ต่อมาหลังจากที่
ท้าการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี Histology พบความผิดปกติในส่วนของเพศเมีย 4 พื นที่และจากการศึกษาจากวิธี 
RAPD-PCR พบความผิดปกติในส่วนของปลาซิวข้าวสารเพศผู้ 1 พื นที่ เพศเมีย 2 พื นที่ ดังนั นการศึกษาโดยการใช้ปลาซิว
ข้าวสารมาศึกษาเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในปลาซิวข้าวสาร ปรากฏว่าพบความผิดปกติและพบการปนเปื้อน
ของยาฆ่าแมลงในปลาซิวข้าวสารน่าจะเป็นตัวชี วัดทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในแหล่งน ้าธรรมชาติในพื นที่ที่
ท้าการเกษตรที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปได้เป็นอย่างดี 

ABSTRACT 
Ricefish (Oryzias minutillus) are the tiny fish  in the Oryzias genus. They are found in freshwater throughout 

Thailand. In this study, we examined sample from 3 areas of paddy of rice fields  are : 1) paddy of rice fields  
inside community (area 1and 2), 2) paddy of rice fields outside community (area 3 and 4), and 3) paddy of rice 
fields  other types of agricultures (area 5 and 6). For length of dorsal fins and anal fins, we determined 2 groups of 
pesticide (organophosphate and carbamate and organochlorine and pyrethroid) contamination were in fish 
tissues. For histology, gonads were obseved in fish  Random amplified polymorphic DNA  plymerase chain 
reaction (RAPD-PCR) were investigated in fish. For the results, the  length of dorsal fins and anal fins were 
compared with control. We found that length of dorsal fin of males from area 1,3 and 6 and females from area 1 
and 3 were different, and length of anal fin from males and females were difference from area 1,3,4,5 and 6 and 
2 area 3 and 5, respectively. Pesticide contaminations, there was found organophosphate and carbamategroupin 
area 1,2,3 and 6, and orgnachlorine  and pyrethroid groups in area 1,3,4,5 and 6 .In histology, abnormal ovaries 
found in females from area 3,4,5 and 6 were on females . In RAPD-PCR, analysis lose molecular band on male in 
1 area and females in area 4 and 5. This data suggests that ricefish can be the biological indicator for pesticide 
contaminations in freshwater of natural habitat in the different agricultural areas.  
 
ค้าส้าคัญ:  Oryzis minutillus  ตัวบ่งชี   ยาฆ่าแมลง 
Keywords:  Oryzias minutillus , Indicators,  Insecticide 

1)นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร คณะวัฒนธรรมส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2)**ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน้า 
 จากอดีตถึงปัจจุบันปริมาณการใช้ยาฆ่าแมลงใน
ประเทศไทยมีปริมาณการใช้งานเพ่ิมขึ นเป็นจ้านวนมาก
เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อใช้ใน
การปราบศัตรูพืชที่เข้ามาท้าลายผลผลิตซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ตามมาคือการตกค้างของยาฆ่าแมลงในพื นที่
ท้าการเกษตรและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่
อาศัยบริเวณใกล้เคียงและรวมไปถึงแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 ปลาซิวข้าวสารเป็นปลาที่มีขนาดเล็กและมี
ความส้าคัญเกี่ยวกับทางด้านนิเวศวิทยาห่วงโซ่อาหาร
คุณภาพน ้า สิ่งแวดล้อมที่มีการแพร่กระจายในทวีปเอเชีย
เริ่มตั งแต่เอเชียตะวันออก-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
ใต้บริเวณหมู่เกาะ อินโด-ออสเตรเลีย และบริเวณประเทศ
ติมอร์ตะวันออก (Yamamoto, 1975; Magtoon et al., 
1995;  Robert, 1998; Parenti&Soeroto, 2004; 
Nelson, 2006;  )และการแพร่กระจายพันธุ์ของปลาซิว
ข้าวสารในประเทศไทยสามารถพบได้ตามแหล่งน ้าจืด
ทั่วไปแต่กม็ีบางชนิดที่พบในน ้ากร่อยในปัจจุบันพบว่าปลา
สกุล Oryzias มีทั งหมด 26 ชนิดและในประเทศไทยมี 5 
ชนิดดังนี  Oryzias minutillus, O .javanicus, O. 
dancena, O. songkharamensis และ O. mekongensis  
(Yamamoto, 1975; Magtoon et al., 1995;  Robert, 
1998; Parenti&Soeroto, 2004; Nelson, 2006 )โดย
ปลาซิว O. minutillus มีลักษณะเด่นคือ มีขนาดเล็กที่สุด
ในสกุล Oryzias ที่สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทยตามแหล่งน ้าจืด บ่อน ้า นาข้าว คูน ้า ปลาซิวข้าวสาร
เป็นปลาที่กินพืชและกินสัตว์ที่มีขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้ว
การจ้าแนกเพศของปลาซิวสกุล Oryzias โดยจะจ้าแนก
จากลักษณะภายนอกซึ่งความแตกต่างของเพศจะสังเกต
ได้จากลักษณะโครงสร้างของครีบหลังและครีบทวาร 
(Kamsri et al., 2010) ปลาซิวข้าวสารเป็นปลาที่มีความ
ไวต่อการตอบสนองปฏิกิริยายาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในน ้า 

ตัวชี วัดด้านคุณภาพ ในการตอบสนองการด้ารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตซึ่งบอกถึงมลภาวะรอบๆสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นใน
ปัจจุบันโดยจะปรากฏให้เห็นถึงสรีรวิทยาที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมซึ่งปรากฏต่อมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่ปลาซิวข้าวสารอาศัยอยู่ ในแหล่งน ้า
ธรรมชาติซึ่งพบว่ามีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง
จากภาคเกษตรกรรมและมีการดูดซึมไปที่พืชหรือลงสู่ดิน
และแหล่งน ้าบริเวณใกล้เคียงพื นท่ีที่มีการท้าการเกษตรซึ่ง
จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบพื นที่ที่มีการ
ท้าการเกษตรและส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์
น ้า (A. Ngamniyom et al., 2007) และก่อให้เกิดความ
ผิดปกติของต่อมไร้ท่ อของปลาซิวข้ าวสารจึ ง เกิ ด
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการท้างานของระบบต่อม
ไร้ท่อของปลาซิวข้าวสารจะเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศและความผิดปกติของสภาวะการสืบพันธุ์และเกิด
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของน ้าจืดที่พบตามแหล่งน ้า
ธรรมชาติและคุณภาพน ้านั นเป็นปัจจัยที่มีส่วนส้าคัญต่อ
การเจริญเติบโต การด้ารงชีพ การขยายและการแพร่พันธุ์
ของปลาซิวข้าวสารรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่อาศัยอยู่
ในน ้าซึ่งการจัดการคุณภาพน ้าให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน
ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของปลา
ซิวข้าวสารที่พบตามแหล่งน ้าจืดที่พบตามธรรมชาติซึ่ง
พื นที่ในจังหวัดนคพนมเป็นพื นที่ที่มาการท้าการเกษตรที่
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษายาฆ่าแมลง ท่ีปนเปื้อนตามแหล่ง
น ้าธรรมชาติทั ง 6 พื นที่ในจังหวัดนครพนม 
 2. ศึกษาความผิดปกติของอัตราสว่นเพศจาก
ครีบปลาซิวข้าวสาร O. minutillus ที่ไดร้ับผลกระทบ
จากยาฆ่าแมลงในแหล่งน ้าธรรมชาติทั ง 6 พื นที่ในจังหวัด
นครพนม 
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 3. ศึกษาการใช้ปลาซิวข้าวสาร O. minutillus 
เป็นตัวบ่งชี ทางชีวภาพของแหล่งน ้าธรรมชาต ิ
 4. ศึกษาความแตกต่างของแถบ DNA ระหว่าง
ตัวอย่างที่มีสภาวะความปกติและตัวอย่างจากพื นท่ีที่
ท้าการศึกษาทั ง 6 จุด 
 กรอบแนวคิด 
 ศึกษาผลกระทบของยาฆ่าแมลงที่มีการตกค้าง
จากการท้าการเกษตรที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื นที่ที่ท้าการศึกษาว่าส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนเพศจาก
ความยาวครีบหลังและครีบทวารของปลาซิวข้าวสารที่เป็น
ตัวบ่งชี ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจากแหล่ง
น ้าในพื นท่ีท้าการศึกษา 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 พ้ืนที่ศึกษา 
จุดส้ารวจที่ 1 หมู่ 6 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
จุดส้ารวจที่ 2 หมู่ 4 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
จุดส้ารวจที่ 3 หมู่ 2 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
จุดส้ารวจที่ 4 หมู่ 7 ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
จุดส้ารวจที่ 5 หมู่ 2 ต้าบลกุดฉมิ อ้าเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 
จุดส้ารวจที่ 6 หมู่ 6 ต้าบลกุดฉมิ อ้าเภอธาตุพนม            
จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของพื นที่ส้ารวจทั ง 6 จุดส้ารวจ
ในพื นที่จังหวัดนครพนม 
จุด

ส้ารวจ 
ลักษณะของพื นที่ส้ารวจ กลุ่ม 

1 พื นที่การเกษตรรูปแบบท้านาในชุมชน 1 
2 พื นที่การเกษตรรูปแบบท้านาในชุมชน 1 
3 พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านา

ไกลชุมชน 
2 

4 พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านา
ไกลชุมชน 

2 

5 พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านา
และการเกษตรรูปแบบอื่นๆ 

3 

6 พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านา
และการเกษตรรูปแบบอื่นๆ 

3 

 
 1. พื นที่การเกษตรรูปแบบท้านาในชุมชน
หมายถึงมีการท้าการเกษตรรูปแบบการท้านาท่ีมีพื นที่ห่าง
จากชุมชนหรือแหล่ ง ท่ีอ ยู่อาศัยของคนในชุมชนมี
ระยะห่าง 1-2 เมตร 
 2. พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านาไกล
ชุมชนหมายถึงมีการท้าการเกษตรรูปแบบการท้านาที่มี
พื นที่ห่างจากชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนมี
ระยะห่าง 1-2 กิโลเมตร 
 3. พื นที่ใช้ท้าการเกษตรรูปแบบการท้านาและ
การ เกษตรรูปแบบ อ่ืนๆหมายถึ ง เกษตรกรมี การ
ปรับเปลี่ยนหรือใช้ประประโยชน์ของพื นที่ที่หลังจากที่มี
การท้านาปีและเกษตรกรได้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่ง
การปลูกพืชชนิดอื่นๆในบริเวณพื นที่นานั นก็จะขึ นอยู่กับ
ความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บตัวอย่างปลาซิวข้าวสารในพื นที่ส้ารวจ 6 จุดใน
พื นที่จังหวัดนครพนม 
 ขั นตอนที่ 1. การเก็บตัวอย่างปลาซิวข้าวสาร
โดยการใช้สวิงตาถี่ขนาดช่องตาข่าย 0.5 มิลลิเมตรไปช้อน
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ปลาซิวข้าวสารในพื นที่ที่ก้าหนดจุดส้ารวจและต่อมาเมื่อ
ท้าการช้อนปลาซิวข้าวสารมาได้ท้าการเอาปลาซิวข้าวสาร
ออกจากสวิงเทใส่ลงไปในขันที่เตรียมไว้และท้าการแยก
ปลาชนิดอื่นๆที่ช้อนติดขึ นมาด้วยออกไป 
 ขั นตอนท่ี 2. ปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการช้อนใน
พื นที่จุดส้ารวจจะได้ตัวอย่างปลาซิวข้าวสารพื นที่ล่ะ 20-
30  ตัว และเก็บตัวอย่างปลาซิวข้าวสารพื นที่ล่ะ 3 จุด 
เมื่อได้ตัวอย่างปลาซิวข้าสารในแต่ล่ะพื นที่แล้วน้าตัวอย่าง
ปลาซิวข้าวสารมาเก็บไว้ในสารละลายฟอร์มาลีน 4% แช่
ไว้ 1 วันและน้าตัวอย่างปลาซิวข้าวสารมาเก็บไว้ในแอ
ลกอฮอร์ 70% ที่เตรียมไว้เพื่อที่จะท้าการวัดครีบหลังและ
ครีบทวารของปลาซิวข้าวสารเริ่มคัดเฉพาะตัวเต็มวัย ของ
ปลาซิวข้าวสาร O. minutillus ที่มีขนาดโตเต็มวัย ความ
ยาว 1.3-1.6 เซนติเมตร ท้าการแยกเพศ เพศผู้ เพศเมีย 
ทั งนี ลักษณะเพศตัดสินได้จากโครงสร้างของลักษณะเพศ
ขั นตอนในการวัดครีบหลังและครีบทวารจะท้าการวัด
ความยาวครีบด้วยเครื่องวัด Vernier  Caliper  ครีบหลัง
และครีบทวารในเพศผู้มักจะยาวกว่าเพศเมีย (Kamsri. et 
al. 2010) 
สูตรสมการหาค่าความยาวครีบหลังและครีบทวารของ
ปลาซิวข้าวสาร ค้านวนโดยใช้สูตร 
 DL/SL =          ความยาวครีบหลัง 
                      ความยาวตัวปลาซิวข้าวสาร 
 AL/SL =          ความยาวครีบทวาร                                                                   
                      ความยาวตัวปลาซิวข้าวสาร 
ความยาวครีบหลัง = DL 
ความยาวครีบทวาร = AL 
ความยาวตัวปลาซิวข้าวสาร = SL 
เพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มปลาซิวข้าวสารตัวที่ปกติว่าหาก
พบความผิดปกติที่เกิดขึ นจากยาฆ่าแมลงที่มีผลกระทบกับ
ปลาซิวข้าวสาร O. minutillus และสามารถแยกเพศของ
ปลาซิวข้าวสาร O. minutillus อย่างถูกต้อง วิธีการ

ค้านวนหาค่าเฉลี่ยหลังจากที่ได้ค่าความผิดปกติจากการ
ค้านวนสูตรสมการหาค่าความผิดปกติ คือน้าผลที่ได้จาก
การค้านวนสูตรสมการมารวมกันและหารด้วยจ้านวนตัว
ของปลาซิวข้าวสารในแต่ละพื นที่การส้ารวจทั ง 6 พื นที่
เพื่อเก็บค่าเฉลี่ยและค่า SD (Standard deviation) โดย
วิ เคราะห์ค่าทางสถิติANOVA และการเปรียบเทียบ
อัตราส่วนระหว่าเพศผู้เพศเมียจะใช้ Chi-square ด้วย
โปรแกรม SPSS Version 11 
 ขั นตอนที่ 3. เมื่อได้ปลาซิวข้าวสารมาแล้วท้า
การแยกปลาซิวข้าวสารออกมาประมาณ 4-5 ตัวเพื่อ
น้ามาหาการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในตัวปลาซิวข้าวสาร
ในส่วนของชุดตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงชุด 
TM Kit ตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม 
2.1. กลุ่มออร์แกโนฟอตเฟตและคาร์บาเมท 2.2. กลุ่ม
ออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์  
 ขั นตอนที่ 4. การตรวจสอบปลาซิวข้าวสารที่
ระบุ เพศไม่ ได้ศึกษาในระดับเซลล์ เนื อ เยื่ อ โดยวิ ธี 
Histology หลังจากท่ีวัดความยาวครีบหลังและครีบทวาร
ของปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในพื นที่ที่
ส้ารวจมาเปรียบเทียบกับปลาซิวข้าวสารตัวอย่างที่ได้จาก
การเลี ยงในตู้ปลาในสถานะปลอดการปนเปื้อนของยาฆ่า
แมลงทุกชนิดและพบว่ามีปลาซิวข้าวสารที่มีความผิดปกติ
ของครีบหลังและครีบทวารจึงไม่สามารถระบุเพศได้ว่า
เป็นปลาซิวข้าวสารเพศผู้หรือเพศเมียที่ชัดเจนท้าการแยก
ปลาซิวข้าวสารที่ระบุเพศไม่ได้มาตรวจสอบเพศให้ชัดเจน
ว่าปลาซิวข้าวสารที่ระบุเพศไมได้นั นเป็นปลาซิวข้าวสาร
เพศผู้หรือเพศเมียโดยจะท้าการตรวจสอบโดยวิธี ศึกษาใน
ระดับเซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี Histology ใช้สีที่ย้อม H&E 
ขั นตอนท่ี 5. เก็บตัวอย่างปลาซิวข้าวสารประมาณ 4-6 ตัว 
เก็บไว้ใน Absolute ethanol เพื่อน้ามาศึกษาในส่วนของ
วิธี Random Amplified  Polymorphic DNA 
polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)โดยก้าหนด 
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Primer OPA-01 CAGGCCCTTC (T. Mukhopadhyay 
& S. Bhattacharjee ., 2014) สกัด DNA โดยใช้ชุดสกัด 
DNA (QI Aamp DNA Mini Kit ,QIAGEN)  
 
 น้ามาใส่ในเครื่องท้า PCR ใช้เวลาทั งหมด 2 ช่ัวโมง โดยมี
รอบของปฏิกิริยาดังนี  
- Initial Denaturation 94 C for 5 min 
- Denaturation 94 C for 1 min 
- Annealing 50 C for 1 min                           36 
cycles 
- Extension 72 C for 2 min 
- Final extension  72 C for 10 min 
หลังจากครบก้าหนดน้าตัวอย่างมาเข้าสู่การ Loading 
โดยใช้แท่น Gel ที่เตรียมไว้ในขั นตอนการเตรียม 
Agarose gel มาวางไว้ในเครื่อง Electrophoresis 
หลังจากนั นโหลด DNA ตัวอย่างลงในแท่น Gel ก้าหนด
กระแสไฟฟ้า 100 V เวลา 30 นาที หลังจากครบก้าหนด
น้าแท่น Gel ออกจากเคร่ือง Electrophoresis ต่อมาน้า
แท่น Gel ที่ได้มาแช่ Ethidium bromide  10 นาที และ
น้าแท่น Gel ไปล้างคราบสี Ethidium bromide  ใน
น ้าเปล่า จากนั นน้าแท่น Gel ไปเข้าเครื่อง Gel 
documents ท้าการถ่ายภาพและน้าไปวิเคราะห์กับแถบ 
DNA ที่ปรากฏว่าตัวอย่างที่อยู่ในสภาวะปกติและตัวอย่าง
ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในพื นท่ีทั ง 6 จุด ในพื นที่ส้ารวจมี
ความแตกต่างกันอย่างไร 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้ปลาซิวข้าวสารเป็น
ตัวบ่งชี ทางชีวภาพต่อการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงจาก
พื นที่มีการท้าการเกษตรที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน
ออกไปซึ่งพบว่าจากการเก็บตัวอย่างปลาซิวข้าวสารในแต่
ละพื นที่ทั ง 6 พื นที่ซึ่งน้ามาหาค่าความผิดปกติที่ได้จาก
การวัดความยาวของครีบหลังและครีบทวารของปลาซิว

ข้าวสาร เพศผู้และเพศเมียโดยน้ามาเปรียบเทียบกับปลา
ซิวข้าวสารที่ได้จากการเลี ยงในสภาวะไม่มีการปนเปื้อน
ของยาฆ่าแมลงโดยพบว่าปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการเก็บ
ตัวอย่างของในแต่ละพื นที่พบควาผิดปกติของครีบหลัง
และครีบทวารของปลาซิวข้าวสารเพศผู้ และเพศเมีย
แตกต่างกันออกไปดังรูปต่อไปนี  

 
รูปที่ 1 ผลค่าความผดิปกติที่ได้จากการวัดความยาวครีบ
หลังและครีบทวารของปลาซิวข้าวสาร เพศผู้โดยน้ามา
เปรียบเทยีบกับปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการเลี ยงในสภาวะ
ไม่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงโดยเปรียบเทียบกับปลาซิว
ข้าวสารที่ได้จากพื นท่ีส้ารวจทั ง 6 พื นที่ md = ความยาว
ครีบหลังปลาซิวข้าวสารเพศผู ้ma = ความยาวครีบทวาร
ปลาซิวข้าวสารเพศผู ้
 จากรูปที่ 1 พบความผิดปกติครีบหลังของปลา
ซิวข้าวสารในจุดส้ารวจที่ 1,3,6 และพบความผิดปกติครีบ
ทวารของปลาซิวข้าวสารในจุดส้ารวจที่ 1,3,4,5,6 

 
รูปที่ 2 ผลค่าความผิดปกติที่ได้จากการวัดความยาวครีบ
หลังและครีบทวารของปลาซิวข้าวสาร เพศเมียโดยน้ามา
เปรียบเทียบกับปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการเลี ยงในสภาวะ
ไม่มีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงโดยเปรียบเทียบกับปลาซิว
ข้าวสารที่ได้จากพื นที่ส้ารวจทั ง 6 พื นที่ fd = ความยาว
ครีบหลังปลาซิวข้าวสารเพศเมีย  fa = ความยาวครีบ
ทวารปลาซิวข้าสารเพศเมีย  
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 จากรูปที่ 2 พบความผิดปกติครีบหลังของปลา
ซิวข้าวสารในจุดส้ารวจที่ 1,3 และพบความผิดปกติครีบ
ทวารของปลาซิวข้าวสารในจุดส้ารวจท่ี 3,5 
 2. จากการศึกษาพบการปนเปื้อนของสารปราบ
ศัตรูพืชในตัวปลาซิวข้าวสารในส่วนของชุดตรวจสอบการ

ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงชุด TM Kit ตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม 2.1. กลุ่มออร์แกโนฟอต
เฟตและคาร์บาเมท 2.2. กลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเร
ทรอยด์ ดังตารางท่ี 2 ดังต่อไปนี  

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพืชในตัวปลาซิวข้าวสารในส่วนของชุดตรวจสอบการปนเปื้อนของ
ยาฆ่าแมลงชุด TM Kit 

พื นที ่ กลุ่มออร์แกโนฟอตเฟตและคาร์บาเมท กลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ pH 
1 + + 7.32 
2 + - 7.06 
3 + + 7.34 
4 - + 7.62 
5 - + 6.95 
6 + + 7.89 

+ = พบการปนเปื้อน 
-= ไม่พบการปนเปื้อน 
จากการศึกษาพบการปนเปื้อนของสารปราบศัตรูพืชในตัว
ปลาซิวข้าวสารในส่วนของชุดตรวจสอบการปนเป้ือนของ
ยาฆ่าแมลงชุด TM Kit ตรวจสอบการปนเป้ือนของยาฆ่า
แมลง 2 กลุ่ม  
2.1. กลุ่มออร์แกโนฟอตเฟตและคาร์บาเมทพบการ
ปนเปื้อน 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1,2,3,6 
 2.2. กลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์พบการ
ปนเปื้อน 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1,3,4,5,6 
 3. จากการศึกษาการตรวจสอบปลาซิวข้าวสาร
ที่ระบุ เพศไม่ ได้ศึกษาในระดับเซลล์ เนื อเยื่อโดยวิธี 
Histology หลังจากท่ีวัดความยาวครีบหลังและครีบทวาร
ของปลาซิวข้าวสารที่ได้จากการเก็บตัวอย่างในพื นที่ที่
ส้ารวจมาเปรียบเทียบกับปลาซิวข้าวสารตัวอย่างที่ได้จาก
การเลี ยงในตู้ปลาในสถานะปลอดการปนเป้ือนของยาฆ่า
แมลงทุกชนิดและพบว่ามีปลาซิวข้าวสารที่มีความผิดปกติ
ของครีบหลังและครีบทวารจึงไม่สามารถระบุเพศได้ว่า
เป็นปลาซิวข้าวสารเพศผู้หรือเพศเมียที่ชัดเจนท้าการแยก

ปลาซิวข้าวสารที่ระบุเพศไม่ได้มาตรวจสอบเพศให้ชัดเจน
ว่าปลาซิวข้าวสารที่ระบุเพศไม่ได้นั นเป็นปลาซิวข้าวสาร
เพศผู้หรือเพศเมียโดยจะท้าการตรวจสอบโดยวิธี
การศึกษาในระดับเซลล์เนื อเย่ือโดยวิธี Histology ใช้สีที่
ย้อม H&E พบความผิดปกติดังรูปต่อไปนี  

 
รูปที่ 3 ผลการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี 
Histology ใช้สีที่ย้อม H&E ในส่วนของปลาซิวข้าวสาร
เพศผู้ซึ่งจะศึกษาในอวัยวะส่วนของอัณฑะ รูป A พื นที่
ส้ารวจท่ี 1 รูป B พื นที่ส้ารวจที่ 2 รูป C พื นที่ส้ารวจที่ 3 
รุป D พื นที่ส้ารวจที่ 4 รูป E พื นที่ส้ารวจที่ 5 รูป F พื นที่
ส้ารวจท่ี 6 รูป G เป็นตัวอย่างอัณฑะของปลาที่ปลอดการ
ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 
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 จากรูปที่ 3 ผลการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเย่ือ
โดยวิธี Histology ใช้สีที่ย้อม H&E ในส่วนของปลาซิว
ข้าวสารเพศผู้ซึ่งจะศึกษาในอวัยวะส่วนของอัณฑะไม่พบ
ความผิดปกติในระดับเซลล์เนื อเยื่อจากการศึกษา วิธี 
Histology โดยท้าการเปรียบเทียบกับตัวอย่างอัณฑะของ
ปลาที่ปลอดการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงพบว่าปริมาณของ
อสุจิมีปริมาณใกล้เคียงกันกับปริมาณอสุจิของปลาซิว
ตัวอย่างที่ปลอดการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง  

 
รูปที่ 4 ผลการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี 
Histology ใช้สีที่ย้อม H&E ในส่วนของปลาซิวข้าวสาร
เพศผู้ซึ่งจะศึกษาในอวัยวะส่วนของรังไข่ รูป A พื นที่
ส้ารวจที่ 1 รูป B พื นที่ส้ารวจที่ 2 รูป C พื นที่ส้ารวจที่ 3
รูป D พื นที่ส้ารวจที่ 4 รูป E พื นที่ส้ารวจที่ 5 รูป F พื นที่
ส้ารวจที่ 6 รูป G เป็นตัวอย่างรังไข่ของปลาที่ปลอดการ
ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 
 จากรูปที่ 4  ผลการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อ
โดยวิธี Histology ใช้สีที่ย้อม H&E ในส่วนของปลาซิว
ข้าวสารเพศผู้ซึ่งจะศึกษาในอวัยวะส่วนของรังไข่ไม่พบ
ความผิดปกติในระดับเซลล์เนื อเยื่อจากการศึกษา วิธี 
Histology โดยท้าการเปรียบเทียบกับตัวอย่างรังไข่ของ
ปลาตัวอย่างที่ปลอดการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงพบว่า
ปริมาณของช่องว่างในรังไข่มีปริมาณที่แตก่ตางกันในพื นที่
ส้ารวจที่ 3,4,5,6 กับปริมาณช่องว่างรังไข่ของปลาซิว
ตัวอย่างที่ปลอดการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง  

 
รูปที่ 5 ผลการศึกษาในส่วนของวิธี RAPD-PCR จากปลา
ซิวทั ง 6 พื น และปลาซิวข้าวสารที่ปลอดการปนเปื้อนยา
ฆ่าแมลง  โดยก้าหนด Primer OPA-01 CAGGCCCTTC 
(Mukhopadhyay &  Bhattacharjee ., 2014) สกัด 
DNA โดยใช้ชุดสกัด DNA (QI Aamp DNA Mini Kit 
,QIAGEN)  
 จากรูปที่ 5 ผลการศึกษาในส่วนของวิธี RAPD-
PCR จากปลาซิวทั ง 6 พื นและปลาซิวข้าวสารที่ปลอดการ
ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงได้ท้าการเปรียบเทียบแถบ DNA ของ
ปลาซิวตัวอย่างซึ่งพบว่าจุดส้ารวจที่ 4 ของของปลาซิว
ข้าวสารเพศเมียและ จุดส้ารวจที่ 5 ของของปลาซิว
ข้าวสารเพศผู้และเมียซึ งพบแถบ DNA แตกต่างจาก
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ถูกท้าลาย DNA จากยาฆ่าแมลงซึ งผล
การศึกษาปลาซิวข้าวสารที่อยู่ในสภาวะการปนเปื้อนยาฆา่
แมลงขนาดของแถบ DNA ต่างๆจะพบความแตกต่างจาก 
DNA ของปลาซิวที่อยู่ในสภาวะปลอดการปนเปื้อนยาฆ่า
แมลง 

สรุปละอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาพบว่าความผิดปกติจากความยาว
ครีบหลังและครีบทวารของปลาซิวข้าวสารเพศผู้พบความ
ผิดปกติของครีบหลัง 3 พื นที่ เพศเมีย 2 พื นที่และพบ
ความผิดปกติครีบทวารของเพศผู้ 5 พื นที่ เพศเมีย 2 
พื นที่ และผลการศึกษาการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงโดย
ชุด TM Kit พบว่ามีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์
แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทพบการปนเปื้อน 4 พื นที่ 
และกลุ่มออร์แกโนคลอลีนและไพรทรอยด์พบการ
ปนเปื้อน 5 พื นที่ ต่อมาหลังจากที่ท้าการศึกษาในระดับ
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เซลล์เนื อเยื่อโดยวิธี Histology พบความผิดปกติในส่วน
ของเพศเมีย 4 พื นที่และสุดท้ายพบความผิดปกติจาก
การศึกษาจากวิธี RAPD-PCR พบความผิดปกติในส่วนของ 

ปลาซิวข้าวสารเพศผู้ 1 พื นที่ เพศเมีย 2 พื นที่ดังตารางที่ 
3 ดังต่อไปนี  
 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาความผิดปกติของครีบหลังและครีบทวารของปลาซิวข้าวสารเพศผู้และเพศเมียและผลตรวจสอบ
การปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงจากชุตรวจสอบ TM Kit และผลการศึกษาในระดับเซลล์เนื อเยื่อด้วยวิธี Histology และผล
การศึกษาวิธี RAPD-PCR 
พื นที ่ pH เพศผู ้ เพศเมีย OC OP ต่อมเพศ RAPD-PCR 

md ma fd fa เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 
1 7.32 + + + - + + - - - - 
2 7.06 - - - - + - - - - - 
3 7.34 + + + + + + - + - - 
4 7.62 - + - - - + - + - + 
5 6.95 - + - + - + - + + + 
6 7.89 + + - - + + - + - - 

 
 ดังนั นการศึกษาโดยการใช้ปลาซิวข้าวสารมา
ศึกษาเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในปลา
ซิวข้าวสารโดยวิธีการศึกษา 4 วิธีข้างต้น ปรากฏว่าพบ
ความผิดปกติและพบการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในปลา
ซิวข้วสารซึ่ งสามารถเป็นตัวชี วัดทางชีวภาพต่อการ
ปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในแหล่งน ้าธรรมชาติในพื นที่ที่ท้า
การเกษตรที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาถึงความรู้ของเกษตรกรในการใช้
งานของยาฆ่าแมลงรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นทั ง
ทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดขึ นต่อเกษตรกร 
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 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลันศรีนคริ
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                            
: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝง (LTA) 

Changing pattern of Seventh grade students’ mathematical process skills :                                    
An applying latent transition analysis 

ชนาภัทร  ขาวสะอาด (Chanapat  Kaosa-ard)* วราพร  เอราวรรณ์ (Waraporn Erawan)**                                           
สุนทรพจน์  ด ารงค์พานิช(Suntonrapot  Damrongpanit)*** พูลพงศ์  สุขสว่าง (Poonpong  Suksawang)**** 

บทคัดย่อ 
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝงเพื่อ 1) จัดกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามความสามารถด้านทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และ 2) ศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 2,485 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แต่ละคนถูกวัดด้วยแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จ านวน 44 
ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝง ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า 1) ผลการจัดกลุ่มนักเรียนในการวัดครั้งที่ 1 พบ
นักเรียนอยู่ในกลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่ า จ านวน 1,416 คน (57.00%)  กลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ปานกลาง จ านวน 982 คน (39.50%) และกลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูง จ านวน 87 คน (3.50%) ส่วนในการวัดครั้งที่ 
2 นักเรียนอยู่ในกลุ่มสูง จ านวน 1,064 คน (42.80%) กลุ่มปานกลาง จ านวน 872 คน (35.10%) และกลุ่มต่ า จ านวน 549 คน 
(22.10%) 2) ผลการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พบว่านักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่ า มีความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มสูงมากที่สุด (590 คน) รองลงมาคือเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มปาน
กลาง (509 คน) และยังคงอยูใ่นกลุ่มต่ าเช่นเดิม (317 คน) เช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มปานกลางมคีวามน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่ม
สูงมากที่สุด (405 คน) รองลงมาคือยังคงอยู่ในกลุ่มปานกลางเช่นเดิม (347 คน) และเปลี่ยนกลับไปอยู่ในกลุ่มต่ า (230 คน) ขณะที่
นักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถสูงมีความน่าจะเป็นที่จะคงอยู่ในกลุ่มสูงเช่นเดิมมากที่สุด (69 คน) รองลงมาคือเปลี่ยนกลับไปอยู่ในกลุ่ม
ปานกลาง (16 คน) และต่ า (2 คน)  

ABSTRACT 
  The researcher applied latent transition analysis to 1) to classify mathematical process skills (MPS) of 
seventh grade students into groups and 2) study changing pattern of MPS. Samples were 2,485 students obtained 
from Multi-stage random sampling. Each student was measured by the MPS test which consists 44 items in total. The 
data were employed latent transition analysis. The results were found 1) in the first measure students can be 
categorized into three groups: the high MPS 1,416 students (57.00%) the moderate MPS 982 students (39.50%), 
and the low MPS 87 students (3.50%). The second measure: the high MPS 1,064 students (42.80%),  the moderate 
MPS 872 students (35.10%), and the low MPS 549 students (22.10%). 2) the changed pattern of MPS found 590 
students of low MPS have probability changed to high MPS group mostly, is change to moderate MPS group 509 
students and remained same group 317 students, most of the moderate group have a tendency to change in high 
MPS group 405 students, is remained in same group 347 students and changed to low MPS group 230 students 
when high MPS group have a tendency to same group mostly 69 students, were changed to moderate MPS group 
16 students and low group 2 students.  

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงแฝง  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
Key Words : Latent transition analysis,  Mathematical process skills 
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บทน า 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เ ป็น

สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Norhatta 
& Tengku, 2011) ผู้เรียนจะไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์
ให้ได้ดีเพียงแค่จ าเนื้อหา และท าความเข้าใจกับปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้เท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพื่ อช่วยให้ตนเรี ยนรู้ เนื้ อหาได้อย่ าง
คล่องแคล่วว่องไว มีกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
มีความสมเหตุสมผลในแนวคิด สามารถสื่อสารและ
น าเสนอภาษาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่ือมโยงความรู้คณิตศาสตร์ไปยังศาสตร์อื่นๆ ได้เป็นอย่าง
ดี มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (Takahashi, 
2007; Giganti, 2004; Jonassen, 2004; Brown, 2003) 
ในทางตรงกันข้าม ผู้เรียนที่ขาดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จะไม่สามารถน าเนื้อหาความรู้คณติศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในบริบทท่ีหลากหลายได้ ขาดการ
เช่ือมโยงความรู้ต่อยอดแนวคิดทางคณิตศาสตร์ และส่งผล
ถึงการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น (Moscardini, 
2009; Ketterlin-Geller et al., 2008; Brown, 1994; 
and Cawley & Parmar, 1992) 
  ในทางทฤษฎีแล้วทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์หมายถึง ความสามารถในการน าความ          
รู้คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ ใ ช้ในสถานการณ์ต่างๆ                     
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 ด้าน คือ 1) การแก้ปัญหา  2) 
การให้เหตุผล 3) การสื่อสาร สื่อความหมายและการ
น าเสนอ 4) การเชื่อมโยงความรู้ และ 5) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551; 
NCTM, 2000; Lyon, 2001; Alice & Shirel, 1994; 
Confrey, 2007; Sak & Maker, 2006) ผลการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีผ่านมาพบ
ผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง (Brendefur et al., 2013; 
Jordan et al., 2009; Morgan et al, 2009; 
Meissner, 2000; Lester, 1994) แม้จะพบว่า
ผลการวิจัยจ านวนมากที่มุ่งพัฒนาทักษะดังกล่าว แต่ยัง
พบอุปสรรคส าคัญในเชิงของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุดตรงประเด็น เนื่องจากผล

การศึกษาที่ผ่านมานักวิจัยท าการศึกษาในระยะสั้นหรือ
ในลักษณะที่เป็นจุดนิ่ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น 
ในขณะที่แนวคิดของ Ma และ Ma (2004) เสนอแนะว่า
การศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนที่
ใช้ข้อมูลที่มีการวัดระยะยาว (longitudinal data) ย่อม
ท าให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นและสามารถพิจารณาทิศทาง
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องมากกว่า
ค่าที่ได้จากการวัดเพียงครั้งเดียว (one time point) 
ประกอบกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็น
ทักษะทีผู่้เรียนสามารถพัฒนาได้ และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ฉะนั้นในการศึกษาเพื่อประเมิน และดูการ
เปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามระยะยาวเพื่อดูลักษณะ
ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถส่งเสริม
พัฒนาและปรับปรุงผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  
 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝง (Latent 
Transition Analysis : LTA) เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางสถิติแนวใหม่ ถือเป็นโมเดลแบบผสมระยะ
ยาว (Longitudinal Mixture Model) ประเภทหนึ่งมี
แนวคิดคล้ายกับโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ซึ่งประกอบด้วยโมเดล
การวัด (Measurement model) และโมเดลโครงสร้าง 
(Structural model) (Collins, Hyatt & Graham, 
2000 อ้างถึงใน Little et al., 2000; Kamata et al., 
2013)  โดยมี จุดแตกต่ างที่ ส าคัญคือ โม เดล  SEM 
สามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะตัวแปรแฝงแบบต่อเนื่อง 
(Continuous) ในขณะที่ LTA สามารถท าการวิเคราะห์
ได้กับตัวแปรแฝงแบบจัดประเภท (Categorical) และ
ตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นได้ทั้งตัวแปรแบบต่อเนื่องและตัว
แปรจัดประเภท ยิ่งไปกว่านั้นสามารถน าตัวแปรสังเกต
ได้ที่มีระดับการวัดแตกต่างกันมาวิเคราะห์ร่วมกันใน
โมเดลได้ด้วย และนอกจากนี้โมเดล LTA ยังมีรากฐาน
มาจากทฤษฎีกลุ่มแฝง ซึ่งน าเสนอโดย Lazarsfeld และ 
Henry (1968) และ Wiggins (1973) เนื่องจากเป็นการ
ขยายขอบเขตของการวิเคราะห์กลุ่มแฝง (Latent  
class analysis : LCA) ไปสู่ข้อมูลระยะยาว ซึ่ง LCA              
ถูกใช้เป็นโมเดลการวัดใน LTA เพื่อท าการระบุ
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ลักษณะเฉพาะของกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาท่ีท าการ
วิเคราะห์ และในส่วนของโมเดลโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์
การ เปลี่ ยนแปลงของสมา ชิกกลุ่ มแฝงเมื่ อ เวลา
เปลี่ยนแปลงไป (Nylund, 2007 ; Wang & Wang, 
2012; Kamata et al., 2013) โมเดล LTA จึงถือเป็น
โม เดลที่ มี ความเหมาะสมที่ ใ ช้ ในการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงข้ามระยะเวลาในกลุ่มหรือสถานะของตัว
แปรกลุ่มแฝง (Graham et al., 1991 ; Lanza, 
Flaherty & Collins, 2003) เพื่อศึกษาว่าแต่ละสมาชิก
ของกลุ่มแฝงมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อ 
เวลาเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบ
แนวโน้มรูปแบบกลุ่มแฝงของสมาชิกได้อีกด้วย ผลจาก
การวิเคราะห์จะสามารถให้ค าตอบได้ว่าสามารถจ าแนก
กลุ่มที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันได้กี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม             
มีคุณลักษณะเด่นเป็นอย่างไร และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลง
ไปแต่ละกลุ่มมีแนวโน้มและรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างไรบ้าง การพิจารณาความเหมาะสมของโมเดล 
LTA พิจารณาจากกลุ่มดัชนีที่ส าคัญ (Vermunt, 2008; 
Jung & Wickrama, 2008) คือ 1) ดัชนีบ่งช้ีความ
กลมกลืน ได้แก่ the Akaike Information Criterion 
(AIC), the Bayesian Information Criterion (BIC) 
และ the Adjusted Bayesian Information Criterion 
(Adjusted BIC; Nylund et al., 2007) และ 2) ดัชนี
บ่งช้ีคุณภาพการจ าแนกกลุ่ม ได้แก่ Entropy ซึ่งเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ในการบ่งช้ีความถูกต้องในการจ าแนกกลุ่ม
ควรมีค่ามากกว่า .70 (Jung & Wickrama, 2008  

 จากสภาพปัญหา และแนวคิดที่ กล่าวมา
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
แฝง ซึ่งเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะช่วยให้เห็น
ทิศทาง แนวโน้มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นรายบุคคล อันจะช่วย
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ได้รับทราบรูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม

ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะครูผู้สอนสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ได้ตรงกับความแตกต่างระหว่างกลุ่ม รวมทั้ง
เป็นการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพกับตัว
แปรที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไม่
หยุดนิ่ง ยากต่อการศึกษาลักษณะให้ครอบคุลมได้ดีกว่า
ที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

ตามความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์       

2. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนักเรียนแตล่ะกลุม่ 

วิธีการวิจัย 
       กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2,485 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเป็นวิวิธพันธ์ แบ่งเป็นนักเรียนเพศชาย 1,073 คน 
(43.18%) และหญิง 1,412 คน (56.82%) จากโรงเรียน 
63 โรง เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก 397 คน 
(15.98%) ขนาดกลาง 850 คน (34.21%) และขนาดใหญ ่
1,238 คน (49.82%) ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือ แบบวัด

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  1.1) 
แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล ทักษะ
การสื่อสารฯ และทักษะการเช่ือมโยงความรู้ เป็นข้อสอบ
แบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด โดยใช้ดัชนี IOC อยู่
ระหว่าง 0.570 - 1.000 ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้ดัชนี B-
Index อยู่ระหว่าง 0.257– 0.618 และค่าความเที่ยง โดย
ใช้วิธีของ Lovett อยู่ระหว่าง 0.679 - 0.747 และ 1.2) 
แบบวัดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นข้อสอบแบบ
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อัตนัย จ านวน 4 ข้อ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด โดยใช้ดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.860 - 1.000 
ค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สูตรของ Whitney and Sabers 
อยู่ระหว่าง 0.378 – 0.664 และค่าความเท่ียง โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach (α -Coefficient) 
เท่ากับ 0.761 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างด้วย
การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(confirmatory 
factor analysis) โมเดลการวัด(measurement model) 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน พบว่ามี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีดัชนี
ความสอดคล้องกลมกลืนดังนี้ 2 =6.869 , df =3 ,

df/2 =2.29, p-value= 0.076, CFI =0.998, TLI = 
0.993, RMSEA = 0.023, SRMR = 0.008  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรยีนที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 โดยก าหนดเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 
1 ด าเนินการในช่วงต้นภาคเรียน (ช่วง 3 สัปดาห์แรก ของ
ภาคเรียน) ท าการวัดทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ (วัด
ครั้งที่ 1) และครั้งที่ 2 ด าเนินการในช่วงท้ายภาคเรียน 
(ช่วง 3 สัปดาห์สุดท้าย ของภาคเรียน) ท าการวัดทักษะ
กระบวนการคณิตศาสตร์ (วัดครั้งที่ 2) จากนั้นคีย์ข้อมูล
คะแนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แยกเป็น 5 
ด้าน คือ 1) ด้านการแก้ปัญหา 2) การให้เหตุผล 3) การ
สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 4) การเช่ือมโยง
ความรู้ และ 5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จ านวนด้านละ 
10 คะแนน แยกเป็นการวัดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของ
นักเรียนแต่ละคน ลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อเตรียม
ด าเนินการวิเคราะห์ หากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ข้อมูลขาดหาย (missing data) มากกว่า 10% จะไม่
น ามาวิเคราะห์ (Palardy, 2003) และท าการแทนที่โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยด้วย Mplus program (Muthén & 
Muthén, 2009)         

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝง (Latent transition 

analysis) พิจารณาดัชนีที่ ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืน และตัดสินใจเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มที่
เหมาะสม ได้แก่ AIC, BIC, Adjusted BIC และ Entropy 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่

ละกลุ่ม พบว่าในการวัดครั้งที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่ า 
(C#1MPS) จ านวน 1,416 คน รองลงมาคือ อยู่ในกลุ่มปาน
กลาง (C#2MPS) จ านวน 982 คน  และสูง (C#3MPS) 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00, 39.50 และ 3.50 
ตามล าดับ ส่วนในการวัดครั้งที่ 2 พบว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สูง จ านวน 1,064 คน รองลงมาอยู่ในกลุ่ม
ปานกลาง จ านวน 872 คน และต่ า จ านวน 549 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.80, 35.10 และ 22.10 ตามล าดับ 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการวัดครั้งที่ 1 และ 2 แล้ว
จะ เห็ น ว่ า นั ก เ รี ย นที่ มี ทั กษะกระบวนการทา ง
คณิตศาสตร์ต่ าในการวัดครั้งที่ 1 มีสัดส่วนลดลงเกือบ 3 
เท่า ในการวัดครั้งที่  2 และนักเรียนที่มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงในการวัดครั้งที่ 1 มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในการวัดครั้งที่ 2 ประมาณ 12 
เท่ า  ขณะที่นักเรียนที่มีทักษะกระบวนการ  ทาง
คณิตศาสตร์ปานกลางมีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย 
ยังคงมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในการวัดทั้งสองครั้ง แสดงว่า
หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์แล้ว โดยภาพรวมนักเรียนมี
พัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่
ในระดับที่สูงขึ้น มีรายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1 จ านวนและสัดส่วนกลุม่ตัวอย่างแต่ละกลุ่ม  
            จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝงทักษะ  
            กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ตัวแปร             
เชิงกลุ่ม ครั้งท่ี 1 (Time 1) ครั้งท่ี 2 (Time 2) 

C#1MPS 1,416 (57.00%) 549 (22.10%) 
C#2MPS 982 (39.50%) 872 (35.10%) 
C#3MPS 87 (3.50 %) 1,064 (42.80 %) 

รวม 2,485 (100%) 
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             2. ผลการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนกลุ่ม พบว่า นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่ า ในการวัด
ครั้งที่ 1 มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกลุ่มสูงมาก
ที่สุดในการวัดครั้งที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.415 (590 
คน) รองลงมาคือ เปลี่ยนกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มปานกลาง 
ด้วยความน่าจะเป็น 0.360 (509 คน) และยังคงอยู่ใน
กลุ่มต่ าเช่นเดิม ด้วยความน่าจะเป็น 0.225 (317 คน) 
เช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลาง ในการวัด
ครั้งที่ 1 ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในกลุ่มสูงมาก
ที่สุดในการวัดครั้งที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.419 (405 
คน) รองลงมาคือคงอยู่ในกลุ่มปานกลางเช่นเดิมด้วย
ความน่าจะเป็น 0.349 (347 คน) และเปลี่ยนกลับไปอยู่
ในกลุ่มต่ า ด้วยความน่าจะเป็น 0.231 (230 คน)  
ในขณะที่นักเรียนกลุ่มสูง ในการวัดครั้งที่ 1 มีแนวโน้ม
คงอยู่ในกลุ่มสูงเช่นเดิมในการวัดครั้งท่ี 2 มากที่สุด ด้วย
ความน่าจะเป็น 0.795 (69 คน) รองลงมาคือ เปลี่ยน
กลับไปอยู่ในกลุ่มปานกลางและต่ า ด้วยความน่าจะเป็น 
0.170 (16 คน)  และ 0.035 (2 คน) ตามล าดับ แสดง
ว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
สามารถเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาได้ นอกจากนี้
ยังมขี้อสังเกตว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มสูงเป็นกลุม่นักเรียน
ท่ีสามารถคงความสามารถด้านทักษะของตนให้อยู่ใน
ระดับสูงเช่นเดิมได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่ม 
และพบสัดส่วนนักเรียนในกลุ่มสูงเพียงเล็กน้อยท่ีเปลี่ยน
กลับไปอยู่ในกลุ่มที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มปานกลาง  
มีรายละเอียดดังตาราง 2 
ตาราง 2  ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนกลุ่มทักษะ  
             กระบวนการทางคณติศาสตร ์จากการวิเคราะห์ 
 การเปลี่ยนแปลงแฝงทักษะ กระบวนการ
 ทางคณิตศาสตร์ 

 ครั้งท่ี 2 
C#1MPS C#2MPS C#3MPS 

 
 

ครั้งท่ี 1 

C#1MPS 0.225 

(317)   
0.360 
(509) 

0.415 
(590) 

C#2MPS 0.231 
(230) 

0.349 
(347) 

0.419 
(405) 

C#3MPS 0.035 
(2) 

0.170 
(16) 

0.795 
(69) 

 

          3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่ามีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (likelihood 
= -60794.633, AIC =121655.266, BIC = 121847.261, 
ABIC = 121742.412,    = 0.928) เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยโลจิสติกส์ พบว่ามีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 แสดงว่ากลุ่มนักเรียนที่มี
ทักษะแตกต่างกัน 3 กลุ่มในการวัดครั้งที่ 1 มีโอกาสเกิด
การเปลี่ยนกลุ่มทักษะในการวัดครั้งที่ 2 พิจารณาผล
การวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มนักเรียนที่มีทักษะสูง(C#3MPS) 
เป็นกลุ่มอ้างอิง พบว่านักเรียนกลุ่มต่ าในการวัดครั้งที่ 1 
(C#1MPS1)  มีโอกาสคงอยู่ในกลุ่มต่ าในการวัดครั้งที่ 2 
(C#1MPS2) เช่นเดิม 2.510 เท่า ขณะที่มีโอกาสที่เปลี่ยน 
ไปอยู่ในกลุ่มที่มีทักษะปานกลาง (C#2MPS2) 1.400 เท่า 
เมื่อเทียบกับกลุ่มสูง และนักเรียนกลุ่มปานกลาง 
(C#2MPS1) มีโอกาสคงอยู่ในกลุ่มเดิม (C#2MPS2) ในการ
วัดครั้งที่ 2 1.361 เท่า ในขณะที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยน
กลับไปอยู่ในกลุ่มต่ า (C#1MPS2) 2.528 เท่า เมื่อเทียบ
กับกลุ่มสูง แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มต่ า มีโอกาสน้อย
ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้อยู่
ในระดับสูงขึ้นหรือมีโอกาสคงอยู่ในกลุ่มต่ าเช่นเดิม
มากกว่าที่จะเปลี่ยนไปอยู่ ในกลุ่มที่มีทักษะสูงขึ้น 
ขณะเดียวกันกลุ่มที่มีทักษะปานกลางมีโอกาสลดระดับ
ความสามารถด้านทักษะต่ าลงได้ โดยพบว่านักเรียน
กลุ่มปานกลางมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนกลุ่มมาอยู่กลุ่มต่ า
มากกว่าจะคงอยู่ในกลุ่มเดิมเกือบ 1 เท่าตัว รายละเอียด
ดังตาราง 3 และภาพประกอบ 1 
ตาราง 3 ค่าพารามเิตอร์ของตัวแปรในโมเดลการ 
            วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแฝงทักษะ 
            กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ตัวแปร 
ตาม 

ตัวแปร 
อิสระ Coeff. S.E.    z 

C#1MPS2 C#1MPS1 2.510 1.212 2.038* 
C#2MPS1 2.528 1.224 2.064* 

C#2MPS2 C#1MPS1 1.400 0.381 3.669** 
C#2MPS1 1.361 0.389 3.500** 

likelihood = -60794.633, AIC = 121655.266, BIC = 
121847.261, ABIC = 121742.412,     = 0.928 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                                                
              ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
กลุ่ม พบว่านักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ต่ าในการวัดครั้งที่ 1 มีสัดส่วนลดลงเกือบ 3 เท่า ในการวัด
ครั้งที่  2 และนักเรียนที่มี ทักษะกระบวน การทาง
คณิตศาสตร์สูงในการวัดครั้งที่ 1 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ในการวัดครั้งที่ 2 ประมาณ 12 เท่า ขณะที่นักเรียนที่มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ปานกลางมีแนวโน้ม
ลดลงเพียงเล็กน้อย ยังคงมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในการวัด
ทั้งสองครั้ง แสดงว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพีย
เจท์ (Piaget’s Theory of Intellectual Development) 
ที่พบว่านักเรียนในช่วงวัย 11 -15 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนา 
การด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับสูงสุด มีความเปลี่ยน 
แปลงเร็วมาก ทั้งด้านความสนใจและความสามารถสามารถ 
ใช้เหตุผลและทดลองได้อย่างมีระบบและเรียนรู้เกี่ยวกับ
นามธรรมในเรื่องการคิดแก้ปัญหาและเรื่องราวได้โดยไม่
ต้องอาศัยของจริงหรือสิ่งประกอบ สามารถคิดเหนือไป
กว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบัน สนใจที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่ง
ทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่
มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม (สุรางค์  โค้วตระกูล, 
2545) จึงส่งผลให้พัฒนาการความสามารถของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนกลุ่ม 

ภาพประกอบ 1 โมเดลการเปลี่ยนแปลงทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

ที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต่ ามี
แนวโน้มเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มสูงมากท่ีสุด รองลงมาคือ
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มปานกลางและยังคงอยู่ในกลุ่มต่ า 
ตามล าดับ เช่นเดียวกับกลุ่มที่มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ปานกลางที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มสูง
มากที่สุด รองลงมาคือ ยังคงอยู่ในกลุ่มปานกลาง
เช่นเดิม นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่านักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มสูงเป็นกลุ่มนักเรียนท่ีสามารถคงความสามารถด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของตนให้อยู่ใน
ระดับสูงเช่นเดิมได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองกลุ่ม 
และพบสัดส่วนนักเรียนในกลุ่มสูงเพียงเล็กน้อยท่ีเปลี่ยน
กลับไปอยู่ในกลุ่มที่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มปานกลาง 
เนื่องมาจากทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
ท าการศึกษาทั้ง 5 ด้านเป็นทักษะที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่ง
เป็นทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
และช่วงระยะเวลาที่ เหมาะสม ประกอบกับทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นลักษณะของตัวแปร
ทางสังคมศาสตร์ต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษา
พัฒนาการ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมว่ามี
แนวโน้ม(trend) การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบใด เป็นไปใน
ทิศทางใด (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2550) ซึ่งการศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลระยะยาวท าให้สามารถเห็นพัฒนาการ
ความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
เห็นแนวโน้มและทิศทางของความเปลี่ยนแปลงของ
ทักษะ สอดคล้องกับแนวคิดของ Ma และ Ma (2004)  
ที่ เสนอแนะว่ าการศึกษาเพื่อน า  ไปสู่การ พัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนที่ใช้ข้อมูลที่มีการวัดระยะยาว 
(Longitudinal Data) ย่อมท าให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นและ
สามารถพิจารณาทิศทางความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องมากกว่าค่าที่ได้จากการวัดเพียงครั้ง
เดียวและยัง 
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5.994**5.126**
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RES1
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COM1
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C#1
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RES2

CON2
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1.091**

3.875**

3.119**

3.339**
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3.339**3.875**
3.378**

3.119**

1.091**

2.510* (317)

1.40
0** 

(509
)

0.00
0 (5

90)

 
หมายเหต ุ 1)  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                       
                * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ  .05 

                  2)  ตัวเลขในวงเลบ็ คือจ านวนนักเรียนในแต่  
                       ละรูปแบบการเปลี่ยนกลุ่ม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการจ าแนกกลุ่มทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ พบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นทักษะที่
เ ป็นปัญหาอยู่ ในระดับต่ า ในทุกกลุ่ ม  เนื่ อ งจาก
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นนามธรรม 
และมีความเกี่ยวข้องกับทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
กระบวนการเกิดพัฒนาการทักษะด้านนี้อาจช้ากว่า
ทักษะด้านอื่นๆ ในทางทฤษฎีนั้นมีแนวทางพัฒนาได้
หลายแนวทาง เช่น จัดหลักสูตรโดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์มากกว่าการเรียนรู้
เนื้อหา และต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ด้วย เน้นการพัฒนาครูผู้สอนด้านเนื้อหาความรู้ผนวก
กับวิธีการจัดการเรียนรู้  
 2. การวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อประเมินผู้เรียน ควรมีการประเมินออกเป็นส่วนๆ 
แยกย่อยรายตัวบ่งช้ี เพื่อจะได้น าผลการประเมินที่ได้นั้น
ไปสู่การปรับปรุงหรือซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ได้ตรงกับ
สภาพของและความต้องการของนักเรียน  
 3. ครูผู้สอนควรให้ความสนใจ และจัดการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียนกลุ่มต่ าและกลุ่มปานกลางเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะนักเรียนกลุ่มต่ าเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้าที่มี
แนวโน้มคงอยู่ในกลุ่มเดิมมากที่สุด รวมถึงนักเรียนกลุ่ม
ปานกลางที่มีแนวโน้มที่จะลดระดับความสามารถลงมา
อยู่ในกลุ่มต่ ามากที่สุด 

4. ครูผู้สอนควรน าสารสนเทศเกี่ยวกับ
รูปแบบทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ได้ ไปสู่การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และช่วยให้
ผู้เรียนบรรลุถึงจุดมุ่งหมายของการเรียน และครูต้อง
ตระหนักในความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนทีม่ีความแตกต่างกัน  

5. ผู้บริหารควรประยุกต์ใช้สารสนเทศที่ได้ใน
การก าหนดนโยบายส่งเสริมผู้เรียน การมอบหมายงาน
การปฏิบัติการสอนในรายวิชาต่างๆ ของครูผู้สอนให้มี

ความเหมาะสมและตระหนักในทิศทางการจัดการศึกษา
ที่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติ และความแตกต่างระหว่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6  
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL READING ABILITIES OF THE SIXTH GRADE STUDENTS 
TAUGHT BY PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH 

ธีรยา  ไชยรา  (Theeraya  Chaiyara)*  บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์ (Buncha  Kiatjarungphan)** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันประถมศกึษาปีท่ี  6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 70/70 
 2) นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านความรู้ที่ได้รับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 และด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to develop the analytical reading abilities of the sixth grade 
students taught by the problem-based learning approach and to study the satisfaction of the sixth grade 
students studied by the problem-based learning approach.  
 The tools used in research were 1) the lesson plan for the Analytical Reading, Thai Language 
Learning Area, the Sixth Grade, taught by the problem-based learning approach  2) the Analytical Reading 
Abilities Test, Thai Language Learning Area, the Sixth Grade  3) the satisfaction questionnaire of sixth grade 
students toward the problem-based learning approach. The results showed that 

1)  In the development of analytical reading abilities, it was found that 100 percent of students 
were able to meet the analytical reading criterion. The average score was 78.79 percent  which was higher 
than the set criteria of 70/70. 

2)   In the satisfaction of the sixth grade students toward the problem-based learning approach,                        
the overall satisfaction result was in high level with the mean of 3.85 and the standard deviation of 0.13. 
Separately considering in all aspects, students were most satisfied with the aspect of obtained 
knowledge, indicated by 3.91 mean score and 0.13 standard deviation and they were least satisfied with 
the aspect of lesson designs, indicated by 3.78 mean score and 0.08 standard deviation. 
 
ค าส าคัญ :  ความสามารถด้านการอ่าน การอ่านเชิงวิเคราะห์ การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน       
Key words: Reading ability, Analytical reading, Problem-based learning approach  
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บทน า 
  การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและใช้มากใน
ชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นทักษะที่ทุกคนใช้แสวงหาสรรพ
วิทยาการต่าง ๆ ซึ่งความรู้ที่ได้มาอย่างหลากหลาย ด้วย
เพราะการอ่านนับว่าเป็นทางหนึ่งของการแสวงหาความรู้
ดังกล่าว ดังนั้นการอ่านจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญใน
การเรียนรู้  ไม่ว่านักเรียนจะเรียนวิชาใดจะต้องอาศัย
ทักษะการอ่านเสมอ ถ้ามีทักษะการอ่านดีแล้วการเรียนใน
วิชาต่าง ๆ ก็ย่อมจะบังเกิดผลอย่างรวดเร็ว  
  การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะในการ รับสารที่
ส าคัญที่ต้องใช้ความรู้ความคิดสติปัญญาในการใคร่ครวญ 
วิเคราะห์ และวิจารณ์สิ่งที่ปรากฏในเรื่องที่อ่านโดย
ละเอียด เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล นับว่าเป็นการ
อ่านอย่างมีคุณค่ายิ่งเช่นในปัจจุบัน  เนื่องจากเทคโนโลยี
และสารสนเทศเจริญก้าวหน้าจึงส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร การรับสารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
นักเรียนต้องกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยผ่านการวิเคราะห์พิจารณาอย่างมีเหตุผล และน ามา
พัฒนาความคิดของตนเองให้มีมโนทัศน์กว้างขวางขึ้น ซึ่ง
ตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
ประชากรเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถเพื่อ
เตรียมเข้าสู่สังคมยุคใหม่ อย่างมั่นคงและรู้ทันโลก (สุจริต 
เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์ ,2532) 
  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อแยกแยะ ข้อเท็จจริง
จากข้อคิดเห็นเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้อ่านในยุค
สังคมข่าวสาร ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลต่างๆที่เช่ือถือได้และ
มีคุณค่า ที่เสนอความคิดเห็นเพียงด้านเดียว บิดเบือน
ความจริง หรือมีอคติ ล าเอียง  ผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องใช้
วิจารณญาณเพื่อประเมินสิ่งที่ตนอ่าน และตัดสินใจใน
ความเชื่อมั่น ท้ัง ๆที่การอ่านวิเคราะห์เพื่อแยกข้อเท็จจริง
จากข้อคิดเห็น มีความส าคัญและจ าเป็นมาก แต่นักเรียน
ทั้งในระดับประถมศึกษายังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะการ
อ่านนี้ จนถึงขั้นน าไปปฏิบัติได้ ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนของวิชาภาษาไทยที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร จากผลสรุปปัญหาการเรยีนการสอนภาษาไทยที่
เกี่ยวกับตัวนักเรียน พบว่า ข้อบกพร่องเรื่องการใช้ภาษา
ของผู้เรียนทุกวันน้ีอยูท่ี่ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน         

และแจ่มแจ้งเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะผู้เรียนไม่ได้ฝึกให้รู้จัก
คิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ได้อ่าน พบทั้งในชีวิตประจ าวันและ
บทเรียน ไม่ได้ฝึกฝนในการวิจารณ์ วิเคราะห์มากพอ จึง
ท าให้การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน บกพร่องไปด้วย 
ดังนั้น จะเห็นว่า ทักษะในการคิด ควรส่งเสริมให้มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพสังคมในปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสาร
มากมายหลายรูปแบบ หากไม่คิดวิเคราะห์ พิจารณาใน
การอ่าน อาจจะตกเป็นเหยื่อในทางที่ผิดได้ (วีณา วีสเพ็ญ, 
2526) 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิง
วิเคราะห์นั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับผู้เขียน ตลอดจนแหล่งที่มี
อ้างอิง ดังนั้นผู้อ่านจึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนให้มีนิสัย
ใคร่รู้ อยากรู้อยากเห็น อยากสอบถาม รู้จักคิดอย่าง
รอบคอบไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ รู้จักการตัดสินอย่างมีเหตุผล 
(ประเทิน มหาขันธ์, 2530) การอ่านอย่างวิเคราะห์เป็น
การฝึกให้นักเรียนรู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ 
รู้จักแยกแยะความเหมาะสมขององค์ประกอบในการเขียน 
ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะของ
ผู้เขียน รวมทั้งวินิจฉัยได้ว่า เรื่องนั้นควรอ่านหรือไม่ควร
อ่านอย่างไร การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ท าให้
นักเรียนอ่านหนังสือเป็นและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ประพันธ์ เรืองณรงค์, 2545) 
  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะช่วย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ มากกว่าการรับฟังเนื้อหาจากครูผู้สอนเพียง
ฝ่ายเดียว สิ่งส าคัญก็คือสถานการณ์ปัญหาหลักหรือ
กรณีศึกษาที่น ามาใช้เป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้ผู้เรียน
น าความรู้ หรือประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาใช้แก้ปัญหา 
ดังนั้นลักษณะของปัญหาต้องมีความน่าสนใจ  ท้าทายและ
น่าค้นหาค าตอบ รวมทั้ งควร เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้ เรียน เพื่อผู้ เรียนจะได้แสดงความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยการระบุประเด็น โครงสร้าง และเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้ เ รียนได้รับความรู้ ใน
เนื้อหาวิชาที่เป็นการบูรณาการ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา 
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การใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ  อีกทั้งยัง
ช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะการที่
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียน โดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียน รู้วิธีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
รวบรวมความรู้และน ามาสรุปเป็นความรู้ ใหม่  เป็น
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต  การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย มี
วิธีการแสวงหาความรู้และไตร่ตรองทรัพยากรการเรียน 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความหมายส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียน
เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ช่วยพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนเป็นกลุ่ม
ย่ อยท า ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น 
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้อื่นท าให้มีความรู้กว้างขวางมาก
ขึ้น นับเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียน  
(สุทิน ณ สุวรรณ, 2555) 
  จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับตัวครู และในส่วนที่เกี่ยวกับนักเรียนล้วนแล้ว
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดต่ าลง ส่งผลเสียต่อ
นักเรียน คือ  ขาดทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่ง
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (2555) ได้เสนอแนะไว้ว่า โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อที่
หลากหลาย มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน), 2555) ซึ่งจากเหตุผลต่าง ๆ 
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอน
ภาษาไทยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem - Based Learning : 
PBL) ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง การอ่านอย่าง
ละเอียด ถี่ถ้วน แยกแยะข้อความ และสรุปประเด็นต่าง ๆ 
ได้ แสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผลประกอบ
อย่างเหมาะสมโดยให้นักเรียนฝึกอ่านจากใบงานซึ่งมี
เนื้อหา คือนิทาน บทความ ข่าวหนังสือพิมพ์ การ์ตูน 
เพลงและ บทร้อยกรอง  
 2.  ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
หมายถึง คะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ผลงานนักเรียน 
และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ร้อยละ 70 และคะแนน
จากแบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 30 รวมเป็น ร้อยละ 
100 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ นักเรียนช้ันนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 70 มีผลการวัดความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป หรือเกณฑ์ 
70/70 
 3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา
โดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆด้วยตนเอง เกิดการคิด
วิเคราะห์ ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือ
ผู้ให้ค าแนะน า โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี ้
 1)  ขั้นก าหนดปัญหา  
  2)  ขั้นระบุปัญหา  
      3)  ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า     
      4)  ขั้นสังเคราะห์ความรู้   
       5)  ขั้นสรุปและประเมินค่า  
       6)  ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน  
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วิธีการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ในการวิ จัยครั้ งนี้  เป็น

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ก าลังศึกษา ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิ
ราษฎร์บ ารุง ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 9 คน 

2. รูปแบบการศึกษา   
       การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้น 

(Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบ Posttest 
Only Design 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีที่  6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
จ านวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง เวลาในการเรียน
รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
 3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเชิง
วิเคราะห ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
  3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ด้วยการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 4.1 ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อนการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามแผน จ านวน 12 แผน 
4.2 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 12 แผน พร้อมเก็บคะแนน
ระหว่างเรียน การประเมินผลงาน การประเมินพฤติกรรม
ระหว่างเรียน 

 4.3 ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ จ านวน  30 ข้อ  
ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้วิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ 

 4.4 วั ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่มีต่อการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ จ านวน 20 
ข้อ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร์                
ดังต่อไปนี ้
 5.1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 5.2 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
พบว่า นักเรียนร้อยละ100 มีความสามารถด้านการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79     
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 70/70 ดังตารางที่ 1 
 2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านความรู้ที่ได้รับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.13 และด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78               
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 ดังตารางที่ 2 
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จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ จ านวนนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 

9 100 78.79 78.79 9 100 
 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
       การศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์
และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  การศึกษาความสามารถด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 78.79 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 
70/70 สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานนั้นช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์  ติดอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อได้พบเจอสถานการณ์
ปัญหาต่างๆโดยที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนคือ 
  1) ขั้นก าหนดปัญหา ซึ่งครูจะหาสื่อที่กระตุ้น
ความสนใจให้กับนักเรียนก่อน เช่น ภาพถ่ายรูปลิง รูปรุ้ง
กินน้ า เป็นต้น และเมื่อนักเรียนได้อ่านบทอ่านที่อยู่ใน
ความสนใจ มีความเหมาะสมกับวัย โดยนักเรียนจะร่วมกนั
ก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาจากบทอ่านนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น 
นิทาน การ์ตูน เพลง ข่าว บทความและบทร้อยกรอง  
นั ก เ รี ยนก็ เ กิ ดความสนใจที่ จะค้นคว้ าหาค าตอบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนิทาน และการ์ตูน นักเรียนจะให้
ความสนใจและกระตือรือร้นมาก ซึ่งสอดคล้องกับไพเราะ 
วุฒิเจริญกุล (2540) ที่กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้
นักเรียนอ่านจับใจความเข้าใจความหมายของเรื่องราว
นั้นๆ ต้องประกอบด้วยความสามารถพื้นฐานหลาย
ประการ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความ
สนใจเป็นพิเศษที่จะส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านได้ (ไพเราะ 
วุฒิเจริญกุล, 2540) 
 2) ขั้นระบุปัญหา ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจกับ
ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้จากการอ่าน ซึ่งผู้ เรียนจะต้อง
สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้  ซึ่ง
นักเรียนได้ร่วมกันซักถาม มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษา
ค้นคว้ายิ่งขึ้น บอกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา แม้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 การ
อ่านเชิงวิเคราะห์จากข่าว และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 
การอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทความ นักเรียนจะยังบอก
ประเด็นปัญหาไม่ถูกต้องในตอนแรก เพราะเนื้อหาใน
บทความมีความยาวมาก แต่เมื่อครูได้ใช้ค าถามกระตุ้น 
และช้ีแนะแนวทางให้กับนักเรียนโดยการยกตัวอย่างอย่าง
หลากหลาย และแสดงภาพประกอบ  นักเรียนก็เข้าใจ
ประเด็นปัญหาได้ดียิ่ งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ รัชนีกร                 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 
S.D. ความพึงพอใจ 

1.  ด้านรูปแบบการจดัการเรียนรู้  3.78 0.08 มาก 
2.  ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 3.86 0.14 มาก 

3.  ด้านความรู้ที่ได้รับ 3.91 0.13 มาก 
รวม 3.85 0.13 มาก 

ตารางที่ 1 ความสามารถดา้นการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

X
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หงส์พนัส (2547) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนแบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก เป็นการเรียนการสอนที่เริ่มด้วยปัญหา เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
และพัฒนาการคิดด้วยทักษะการแก้ปัญหา (รัชนีกร                 
หงส์พนัส, 2547) 
 3) ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ด้วย
วิธีที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การศึกษา
ค้นคว้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย นักเรียนจึง
กระตือรือร้นและให้ความสนใจในการศึกษาค้นคว้ามาก 
นักเรียนบางส่วนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือในการค้นคว้า ก็
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต าราที่มีในห้องสมุดอย่างสนใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สันติ วิจักขณาลัญจ์ (2548) ซึ่งได้กล่าว
ว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นฐาน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ จะช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน รวมถึงทักษะการสืบค้นข้อมูล การสรุป
ข้อมูล การก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมกับ
วัยและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาในขั้นต้นได้แล้ว สถานการณ์หรือ
ปัญหาต่างๆ จะเพิ่มระดับความยากและซับซ้อนขึ้น (สันติ 
วิจักขณาลัญจ์, 2548)   
  4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนน า
ความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อภิปราย
ผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสม 
หรือไม่ เพียงใด ซึ่งหลังจากที่นักเรียนท ากิจกรรมลุล่วง
โดยค้นคว้าหาค าตอบของปัญหาได้แล้ว ก็จะน าค าตอบที่
ได้ มาสังเคราะห์ อภิปรายภายในกลุ่มของตนเอง ฝึกการ
วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการอ่านร่วมกัน โดยใช้เหตุผลอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบความคิดอย่างมีระบบแบบแผน     
ฝึกทักษะการตัดสินใจ การส่งสารข้อมูล ดังที่ประพันธ์           
เรืองณรงค์ และคณะ (2545) ได้กล่าวว่าการอ่านอย่าง
วิเคราะห์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักอ่านหนังสืออย่างมี
วิจารณญาณ  รู้จักแยกแยะความเหมาะสมของ
องค์ประกอบในการเขียน เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะ
ของผู้เขียน รวมทั้งวินิจฉัยได้ว่า เรื่องนั้นควรอ่านหรือไม่
ควรอ่านอย่างไร การฝึกทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์ท า
ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ซึ่งนักเรียนที่ปกติไม่ตั้งใจเรียน ท างานไม่เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด แต่เมื่อได้รับมอบหมายงานก็ท างานเสร็จ
บรรลุตามเป้าหมาย และน ามาอภิปรายกับเพื่อนอย่าง
กระตือรือร้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการท างานเป็น
กระบวนการกลุ่ม โดยผ่านการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ร่วมกัน (ประพันธ์ เรืองณรงค์ และคณะ, 2545) 
 5) ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมินผลงานว่า
ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด 
โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่าง
อิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ
ปัญหาอีกครั้ง ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีวีการน าเสนอ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม แต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ และสลับหมุนเวียนผู้ออกมาน าเสนอให้ได้น าเสนอ
ทุกคน ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีการ
เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ซึงหลังจากที่นักเรียนแต่ละ
กลุ่มได้ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว ข้อมูลที่ออกมา
น าเสนอจึงมีความชัดเจน และตรงประเด็น 
  6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน า
ข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ และน าเสนอเป็นผลงาน
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มร่วมกันประเมินผล
งาน เมื่อนักเรียนได้ออกมาน าเสนอผลงาน ท าให้นักเรียน
มีความภาคภูมิ ใจในผลงานของตน รู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคัญ เม่ือเพื่อนซักถาม ก็สามารถตอบค าถาม ให้
ข้อเสนอแนะต่อเพื่อนได้ และในขณะเดียวกัน เมื่อเพื่อน
ให้ ข้อเสนอแนะในการน าเสนอก็ท าให้ตนเองรู้ จั ก
ข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งมี 6 
ขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพราะในแต่ละขั้นตอนได้ฝึกให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์ เพื่อที่จะช่วยกันหาค าตอบของ
ปัญหาจากการอ่านเรื่องในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับนงนุช วัฒนาขจร (2533) ที่กล่าวถึงหลักการ
สอนอ่าน เ ชิ งวิ เ คราะห์ ไ ว้ ว่ า  ควรฝึก ให้นั ก เรี ยนมี
ประสบการณ์ในการคิดอยู่เสมอ ให้นักเรียนอ่านอย่างมี
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จุดมุ่งหมายและรู้จักตีความจากสิ่งที่อ่าน (นงนุช วัฒนา
ขจร, 2533) 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยได้
ก าหนดการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และด้าน
ความรู้ที่ได้รับ ผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นผลมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นักเรียน
รู้ จั กแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์ เดิมของตน 
ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต และจากเพื่อนร่วมช้ัน ครู จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ในการใช้โปรแกรมค านวณได้ด้วย
ตนเอง ตลอดจนการรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ (2550) 
ที่ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนโดยรวมพบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (อรรณพ ชุ่มเพ็ง
พันธ,์ 2550) 

ข้อเสนอแนะ 
           1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                1.1 สื่อที่เลือกมาในแผนการจัดการเรียนรู้ 
คือ นิทาน ข่าว การ์ตูน เพลง บทความ  บทอาขยาน 
ควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมด้วย เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ 

   1.2   ครูควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรมี
ทักษะการตั้งค าถามที่ยั่วยุ ท้าทาย น่าสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้
บรรยากาศการเรียนรู้น่าสนใจ และผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นตลอดเวลา เพราะหากค าถามไม่ชัดเจน
อาจจะท าให้กิจกรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

 
 

          2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
                2.1  ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ในระดับช้ัน
อื่น ๆต่อไป 
  2.2   ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานไปพัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น การเขียน การ
ฟัง การดู การพูดต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะ
ได้รับความกรุณาจากหลายฝ่าย ขอกราบขอบพระคุณ 
ผศ.ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่
ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมสั่งสอน ตรวจแก้ไข
ข้ อบกพร่ อ ง  ช้ี แนะแนวทางที่ ดี ต่ า งๆ  ในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบรูณ์ 
และขอกราบขอบพระคุณ ดร. ศิริพงษ์  เพียศิริ ประธาน
กรรมการ และ รศ.จุมพล  ราชวิจิตร ที่เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่สละเวลาให้ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องวิทยานิพนธ์ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ท า ให้ วิทยานิพนธ์ เ ล่ มนี้ ส า เ ร็ จและสมบู รณ์ยิ่ งขึ้ น 
ขอขอบคุณสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะการ
สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อนุเคราะห์
สถานที่ ในการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  และขอบคุณ
โ ร ง เ รี ยนบ้ านหนองกอยสิ ทธิ ร าษฎร์ บ า รุ ง  ท่ า น
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อนุญาตให้ความ
อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่าง สุดท้ายนี้หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอ
น้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills : HOTS) ของ
นักเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 ประเภท คือ 1) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน (Meta-analytic Structural Equation 
Modeling : MASEM) เพื่อเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ ผลที่ได้จาก MASEM น ามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS และข้อสรุปลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS 
และ 2) ด าเนินการใช้รูปแบบโดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการสอน 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย (3.1) ขั้นน า (3.2) ขั้นสอน (3.3) ขั้นสรุป และ (3.4) ขั้นประเมิน 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากรูปแบบ และ 5) 
บทบาทครูผู้สอนและบทบาทนักเรียนตามรูปแบบ และรูปแบบที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนา HOTS โดยรวมและรายด้านทักษะการคิด ของ
นักเรียนได้มากกว่าวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   
ABSTRACT 

  This research aimed to develop the model promoting student’s higher order thinking skill (HOTS) by 2 
research methodologies; 1) meta-analytic structural equation modeling (MASEM) for prepare information to 
develop model, the result from MASEM to synthesis with theory about element of model, factors affecting HOTS, 
and process learning concluding of experimental research, and 2) the usage of the model by experimental 
research design. The results were as follow 1) the model consisted of 5 elements; 1.1) the principle of model, 1.2) the 
objectives of model, 1.3) the management process including (1) introduction, (2) practices, (3) summarize, and (4) 
evaluation, 1.4) the results receiving from the model, and 1.5) the role of teachers and learning indicated in the model, 
and 2) the model improved student’s HOTS that the mean score of the experimental group was higher than the 
control group with statistically significant at .01 level in each skill of HOTS. 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดขั้นสูง, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน   
Key Words : Higher order thinking skills, meta-analytic structural equation modeling 
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บทน า 
 การคิดมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงมีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้ เนื่องจากความสามารถในการคิดเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การสอนเพื่อ
พัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
(ประพันธ์ศิริ สุขเสารัจ,  2553; สุคนธ์ สินธพานนท์,  2555) 
จากความส าคัญของความสามารถในการคิด จึงมีการ
ก าหนดใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในจุดประสงค์ของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมาตรฐานการ
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2551) ซึ่งจะเห็นว่าทักษะการคิด
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นสอดคล้องกับที่หน่วยงานด้าน
การจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 
HOTS แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมกระบวนการคิดมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการ
ก าหนดความสามารถด้านการคิดเป็นเจตนารมณ์และ
จุดหมายท่ีส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา แต่
ผลการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนที่ผ่ านมายังมี
คุณภาพในระดับค่อนข้างต่ า ทั้งผลจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ผลการประเมิน ตามโครงการประเมินผลผู้เรียน
นานาชาติ (PISA 2012) ในสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการ
อ่านซึ่งต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเข้าใจ
เรื่องราว แปลความหมายข้อความที่ได้อ่าน โดยผลการ
ประเมินพบว่าประเทศไทย มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
องค์ การเพื่ อความร่ วมมื อและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,  2557) จากผลที่กล่าวมาแสดงถึง การจัดการ
ศึกษายังไม่สามารถพัฒนา HOTS ของผู้เรียนในระดับที่
ได้มาตรฐานและแข่งขันกับนานาประเทศได้ แม้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ร่วมมือกันพัฒนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
HOTS มาโดยตลอด ไม่ว่าจะก าหนดเป็นมาตรฐาน
การศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. 2551 การกล่าวถึงในกรอบทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 เกี่ยวกับด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) ที่ทักษะด้านนี้มี
จุดเน้นอยู่บนพื้นฐานแห่งการสร้างสรรค์ การคิดแบบมี
วิจารณญาณ การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
แต่ผลการประเมิน HOTS ของผู้เรียนในปัจจุบันช้ีให้เห็น
ถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ HOTS ที่
เกิดขึ้นว่ายังไม่เกิดประสิทธิผล ซึ่งนักวิจัยควรมีการ
ทบทวนรูปแบบ วิธีการวิจัยและการพัฒนา HOTS ใน
ปัจจุบัน เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนในด้าน HOTS เพื่อให้ได้
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
 จากการทบทวนรูปแบบงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 
HOTS ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลที่พบจากงานวิจัยมีทั้งที่
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้นักวิจัยที่อาศัย
ข้อมูลในการพัฒนาสืบเนื่องจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ในการออกแบบพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรม ต้อง
เลือกใช้แนวคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการพัฒนา ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อข้อค้นพบของการวิจัยที่ได้ว่ามีความน่าเช่ือถือ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากมีการสรุปข้อค้นพบที่ได้จาก
งานวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ HOTS ในทิศทางเดียวกัน  
แล้วน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนา
กิจกรรม ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เหมาะสมและเกิด
ความชัดเจน ในกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดย
การสรุปเพื่อให้ได้ข้อค้นพบของงานวิจัยที่ได้รับการ
พัฒนาล่าสุดเป็นการน าวิธีวิทยาทางการวิจัย 2 วิธี รวม 
เข้าด้วยกัน คือ การวิเคราะห์อภิมาน (Meta Analysis) และ 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เรียกว่า                 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน หรือ               
Meta-analytic Structural Equation Modeling : 
MASEM (Cheung & Chan,  2002; Shadish, 1996; 
Viswesvaran & Ones,  1995; นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
คณะ,  2551) ผลที่ได้จาก MASEM สามารถสรุปรวมข้อ
ค้นพบจากงานวิจัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ในทิศทาง
เดียวกันในรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรใน
โมเดลที่พัฒนาขึ้น 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมา และแนวคิดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม HOTS แบบเดิมที่
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา HOTS ของผู้เรียนได้ ผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม HOTS โดยใช้
ผล MASEM เป็นข้อมูลเริ่มต้นในการร่างรูปแบบ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อสรุปตัวแปรที่ส่งผลต่อ HOTS ที่มีความเป็น
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อุปนัย ครอบคลุมปัจจัยหลายลักษณะเกี่ยวกับตัวแปร
ปัจจัยที่ท าให้การคิดของมนุษย์แตกต่างกัน ทั้งคุณลักษณะ
ภายในตัวบุคคล สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน 
รวมท้ังการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว (Rao,  2012; 
Kondak,  2013; อุษณีย์ อนุรุทวงศ์,  2555) การสังเคราะห์
ช่วยให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นจุดร่วมของงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งถือ
เป็นจุดเด่นของกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบใน
ครั้งนี้ โดยผู้วิจัยสามารถคัดเลือกตัวแปรจาก MASEM 
น ามาสังเคราะห์หลักการ แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน ร่วมกับผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงทดลอง
เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค วิธีการสอน แนวคิด ทฤษฎี การ
จัดกิจกรรมส่งเสริม HOTS ของผู้เรียน ในการจัดท าเป็น
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่
ผู้วิจัยน ามาประยุกต์เข้ากับการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม HOTS และถือเป็นการ
ขยายองค์ความรู้ ใหม่ต่อการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางด้านวิธีวิทยาการวิจัยในอนาคตอีกแนวทางหนึ่งใน
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน
ด้วยสถิติขั้นสูง นอกจากน้ีผลของการศึกษามีประโยชน์
ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ได้ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่พบว่ามี
อิทธิพลต่อ HOTS ตลอดจนแนวคิด รูปแบบ วิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา HOTS ของผู้เรียนไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการคิดขั้นสูงของ
นักเรียน ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างอภิมาน 
 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมทักษะการ
คิดขั้นสูงของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผลการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน  

วิธีการวิจัย 

 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  
ระยะที่ 1 การเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ  
 ประกอบด้วย 1.1) การพัฒนาและตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล MASEM ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ HOTS ของ

นักเรียน 1.2) ศึกษาลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน และ
1.3) การสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับองค์ประกอบ 
ของรูปแบบฯ /ปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS  

 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัยเชิงปริมาณประเภทการ
วิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ครอบครัว  สภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน สมรรถภาพด้าน
สมอง จิตลักษณะผู้เรียน ที่ส่งผลต่อ HOTS ตีพิมพ์เผยแพร่
ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2556 จากสถาบันอุดมศึกษา 22 
แห่ง ภายในประเทศไทย จ านวน 166 ฉบับ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชุด คือ 1) แบบ
ประเมินและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 
2) แบบบันทึกข้อมูลลักษณะงานวิจัยระดับเล่ม เป็นแบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไปของลักษณะงานวิจัย ด้านการตีพิมพ์ 
ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และด้านคุณภาพงานวิจัย และคู่มือ
การลงรหัส (Code book) และ 3) แบบบันทึกข้อมูล
ลักษณะงานวิจัยส าหรับบันทึกค่าขนาดอิทธิพล เป็นแบบ
บันทึกข้อมูลค่าขนาดอิทธิพลผลการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
และเชิงทดลองและคู่มือการลงรหัส (Code book) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล 
MASEM ตามหลักการของ Viswesvaran & Ones (1995)  
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่  
  1.1 การรวมเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตาม
แนวคิดของ Hedges & Olkin (1985) คือ 1.1) แปลงค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์งานวิจัยปฐมภูมิในรูปคะแนน
มาตรฐาน Z ด้วยสูตร Fisher’s r แล้วน ามาค านวณค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลี่ยตามโมเดลการวิเคราะห์แบบก าหนด 
(Hedges & Olkin, 1985) โดยการถ่วงน้ าหนักด้วย
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเรื่อง เพื่อแก้ไขการล าเอียง
ทางสถิติ (Hunter & Schmidt, 2004) 1.2) ทดสอบ
ความเป็นเอกพันธ์  (Homogeneity) ของค่ าขนาด
อิทธิพลที่ได้จากข้อ 1.1 ด้วยสถิติ Q หากผลการทดสอบ
พบว่าไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่า การรวมค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักด้วยโมเดลแบบก าหนดมีความ
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เหมาะสม ในทางตรงข้ามหากผลการทดสอบพบว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติ หมายถึงค่าขนาดอิทธิพลมีความ
แตกต่างกัน จะรวมค่าขนาดอิทธิพลตามรูปแบบโมเดล
แบบสุ่ม  (Hunter & Schmidt, 2004)  1.3) จากนั้น
แปลงรูปค่าขนาดอิทธิพลที่ได้จากข้อ 1.2 กลับไปในรูป
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เพื่อเตรียมเมทริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์รวมส าหรับการวิเคราะห์ MASEM  
  1.2 การตรวจสอบความตรงของโมเดลสมมติฐาน
บนฐานข้อมูลเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมที่
เตรียมไว้ในข้อ 1.1 ด้วยเทคนิค SEM โดยใช้โปรแกรม 
Mplus version7 เกณฑ์ในการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลประกอบด้วย ดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index : CFI) ดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ (Tucker - Lewis Index : TLI) ค่า
มาตรฐานดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วน                  
ที่เหลือ (Standardized Root Mean Squared 
Residual : SRMR) และดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่า
ความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Squared 
Error of Approximation : RMSEA) ซึ่งเกณฑ์ค่าดัชนีที่
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก คือ 
CFI and TLI ≥ .95 SRMR and RMSEA ≤ .05  (Muthén & 
Muthén, 2009; Byrne, 2012) ซึ่งการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวิเคราะห์ MASEM ข้อมูลที่ส าคัญ
ส าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ SEM อีกตัวหนึ่งคือการระบุ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยการวิจัยครั้งนี้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการหา
ค่าเฉลี่ยมัชฌิมฮาร์โมนิค  ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแต่
ละเรื่องที่น ามาสังเคราะห์ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะให้การ
ประมาณค่าพารามิ เตอร์ของค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานที่ล าเอียงน้อย (Viswesvaran & Ones, 1995) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน 
และการสังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฎี เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบฯ /ปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS ใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิติพื้นฐาน (Descriptive statistics) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ  

 ประกอบด้วย 2.1) ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบ
การส่งเสริม HOTS ฉบับร่าง 2.2) สร้างรูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS โดยการประยุกต์ใช้ผล MASEM 2.3) 
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการส่งเสริม HOTS ที่

สร้างขึ้น 2.4) การทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริม HOTS 
ของนักเรียน และ 2.5) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบ  

 ประกอบด้วย 3.1) ขั้นเตรียมการใช้รูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS ของนักเรียน 3.2) การใช้รูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS ของนักเรียน 3.3) การวิเคราะห์ผลการใช้
รูปแบบการส่งเสริม HOTS ของนักเรียนระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 กลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จ านวน 56 
คน แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ห้อง
ละ 28 คน วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนที่
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะใกล้เคียงกัน
มากที่สุด ผู้วิจัยท าการทดสอบ HOTS ของนักเรียนทั้ง 4 
ห้อง จ านวน  175  คน  โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (ANOVA) ซึ่งเมื่อทดสอบแล้วพบห้องเรียนที่มี
พื้นฐาน HOTS ไม่แตกต่างกันทั้งหมด 3 ห้อง คือ ม.1/1 
ม.1/2 และ ม.1/4 หลังจากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Sample Random Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยการจับสลากมา 2 ห้อง ได้แก่  ม.1/1 และ ม.
1/2 แล้วจับสลากคัดเลือกนักเรียนแต่ละห้องให้ได้
ห้องเรียนละ 28 คน  หลังจากนั้นจึงท าการจับสลาก
ห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  ประกอบด้วย 1) รูปแบบการส่งเสริม HOTS 2) 
แบบทดสอบ HOTS 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการส่งเสริม HOTS 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (Multivariate 
Analysis of Variance : MANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ 
HOTS ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลัง
การใช้รูปแบบและการสอนด้วยวิธีปกติ  
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ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผล 
MASEM รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล
สมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับเมทริกซ์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รวมในระดับดีมาก โดยมีค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดทุกค่า ได้แก่ 

2 = 0.035, df = 5, 2 /df = 0.007, p = 1.000, CFI = 
1.000, TLI = 1.025, SRMR = 0.001, RMSEA = 0.000 
การพิจารณาเส้นทางอิทธิพลพบว่า (รายละเอียดแสดงดัง
ตาราง 1) 
 

ตาราง 1 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลที่ส่งผลต่อ HOTS ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน 

Variable Direct Effect Indirect Effect Total Effect 
DV IV Est. S.E. Z Est. S.E. Z Est. S.E. Z 

HOTS ClEnv 0.380* 0.179 2.125  - - 

0.943** 0.139 6.804 
HOTS ClEnv to IntCh - - - 0.166** 0.080 2.079 
HOTS ClEnv to PsyCh - - - 0.397** 0.142 2.803 
HOTS FaCh -0.275 0.237 -1.161 - - - 

0.115 0.141 0.817 
HOTS FaCh to IntCh - - - 0.076 0.053 1.425 
HOTS FaCh to PsyCh - - - 0.315* 0.155 2.037 
HOTS PsyCh 0.762** 0.288 2.650 - - - 0.762** 0.288 2.650 
HOTS IntCh 0.363* 0.160 2.271 - - - 0.363* 0.160 2.271 
PsyCh ClEnv 0.521** 0.084 6.220 - - - 0.521** 0.084 6.220 
PsyCh FaCh 0.414** 0.089 4.627 - - - 0.414** 0.089 4.627 
IntCh ClEnv 0.457** 0.082 5.567 - - - 0.457** 0.082 5.567 
IntCh FaCh 0.208* 0.098 2.115 - - - 0.208* 0.098 2.115 

หมายเหตุ    **  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ;  *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ; FaCh = ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ; ClEnv =  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียน ;  PsyCh = ปัจจัยด้านจิตลักษณะภายในนักเรียน ; IntCh = ปัจจัย
สมรรถภาพด้านสมอง ; HOTS = ทักษะการคิดขั้นสูง   
 
  1.1 ปัจจัยที่ส่งผลทางตรง ได้แก่ 
   1) อิทธิพลสามในสี่เส้นทางของปัจจัยที่
ส่งผลทางตรงต่อตัวแปร  HOTS มีอิทธิพลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 1 ตัวแปร และที่ระดับ 
.05 2 ตัวแปร โดยตัวแปรด้านจิตลักษณะภายในของ
นักเรียน (0.762) มีค่าขนาดอิทธิพลที่ส่งผลทางตรงต่อ
ตัวแปร HOTS มากกว่าตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
ภายในช้ันเรียน (0.380) และตัวแปรสมรรถภาพด้าน
สมอง (0.363) ประมาณหนึ่งเท่าตัว และตัวแปรแฝงทั้งสาม
ปัจจัยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อตัวแปร 
HOTS ได้ร้อยละ 96.8 ส่วนปัจจัยด้านครอบครัว (-0.275) 
มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร HOTS อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 

   2) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน 
(0.521) และปัจจัยด้านครอบครัว (0.414) มีอิทธิพลทางตรง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ต่อตัวแปรด้าน 
จิตลักษณะภายในนักเรียน ด้วยขนาดอิทธิพลที่ใกล้เคียงกัน  
   3)  ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อตัวแปรสมรรถภาพด้านสมอง ได้แก่ ตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน (0.457) โดยมีอิทธิพล
มากกว่าปัจจัยด้านครอบครัว (0.208) ประมาณหนึ่งเท่า 
  1.2 ปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อตัวแปร HOTS 
จ านวน 4 เส้นทาง ดังนี้ 
   1) ปัจจัยด้านครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ตัวแปรด้านจิตลักษณะภายในของนักเรียน ด้วยค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ  0.315 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2) ปัจจัยด้านครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ตัวแปรสมรรถภาพด้านสมองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
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   3) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ัน
เรียน มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรจิตลักษณะภายใน
นักเรียน ด้วยค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ0.397 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
   4) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ัน
เรียน มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรสมรรถภาพด้าน
สมอง ด้วยค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.166 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลการศึกษาลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน พบว่า 
  2.1 เทคนิคหรือวิธีการสอนที่ครูผู้สอนนิยมใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม HOTS 
คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการฝึกการคิด 
ได้แก่ การฝึกการคิดแบบหมวกหกใบ การฝึกคิด
วิเคราะห์ทีละขั้น การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ และการฝึกการคิดวิเคราะห์และเขียน
สรุปความโดยใช้เทคนิค KWL Plus รองลงมา คือ การ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการคิด 
  2.2 ผลการสังเคราะห์ลักษณะงานวิจัยเชิงทดลอง
ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ประกอบด้วย 
   1) แบบแผนการด าเนินการวิจัย (Research 
design) พบว่าส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ 1 Group Pretest-
Posttest Design ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการจัดการ
สอนแต่ละครั้งประมาณ 60 นาที ในแต่ละกลุ่มท าการ
จัดการเรียนการสอนประมาณ 18 ครั้ง จ านวนนักเรียน
ในการสอนแต่ละครั้งมีค่าเท่ากับ 28 คน  
   2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นน า 
(Introduction) นิยมใช้วิธีการเสนอตัวอย่างสถานการณ์/
สถานการณ์จริง ประเด็นปัญหาเร้าให้คิดตาม สิ่งเร้าที่ใช้
อาจเป็นค าถาม การพูดคุย แล้วร่วมสนทนาซักถาม 
อภิปรายแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน และ
การเสนอสถานการณ ์ประเด็นปัญหาเร้าให้คิดตาม สิ่งเร้าที่
ใช้เป็นรูปภาพ ข้อความ/บทความ ข่าว โคลง กลอน หรือ
สื่อมัลติมิเดียแล้วร่วมสนทนาซักถาม อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน 2) ขั้นสอน (Practices) 
นิยมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะการคิด ตาม
สถานการณ์/ใบงาน/แบบฝึก ที่หลากหลายรูปแบบ โดยมี
ครูผู้สอนให้ค าแนะน า กระตุ้นการท ากิจกรรม และมีการ
ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น แล้วนักเรียนสามารถ

สรุปความคิดรวบยอดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
มีการใช้ค าถามที่หลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนหาเหตุผล 
ค าอธิบาย สาเหตุ หรือความเป็นไปได้ของสถานการณ์หรือ
เง่ือนไขที่ก าหนด 3) ขั้นสรุป (Summarize) นิยมใช้การ
ร่วมสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
ระหว่างครูกับนักเรียน แล้วนักเรียนสามารถสรุปองค์
ความรู้หรือสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น ผ่านการบรรยาย
ด้วยค าพูด หรือแผนภูมิความคิด หรือเขียนบรรยายแสดง
ความคิดเห็นด้วยส านวนภาษาของตนเอง 4) ขั้นประเมิน 
(Evaluating) นิยมใช้การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน/กิจกรรมเดี่ยว/กิจกรรมกลุ่ม ความ
สนใจ ตั้งใจ  ความร่วมมือ ท่ีมีต่อการฝึกการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการตอบค าถามจากแบบบันทึกการคิด/แบบ
ฝึก/ใบงาน/แบบทดสอบ  
   3) บทบาทครูผู้สอนและนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) บทบาทครูผู้สอน ด้าน
การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดลอ้มท้ังทางกายภาพและทาง
จิตวิทยา ที่สะดวกสบายเอื้ออ านวยให้นักเรียนได้
พัฒนาการคิด  ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้การ
คิด และบทบาทด้านบุคลิกภาพในการกระตุ้นให้
นักเรียนกล้าแสดงออกทางความคิด 2) บทบาทนักเรียน 
ได้แก่ การตั้งใจ รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียน และบุคลิกลักษณะการใฝ่รู้  ช่าง
สังเกต รู้จักเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม HOTS 
ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผล MASEM 
 รูปแบบการส่งเสริม HOTS ได้มาจากข้อมูลในการ
วิจัยระยะที่ 1 โดยน าข้อมูลทั้ง 3 ส่วน มาตีความและ
สังเคราะห์ เพื่อก าหนดกรอบแนวทางที่สอดคล้องสัมพันธ์
กับรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากรูป และ 5) บทบาทครูผู้สอนและบทบาท
นักเรียนตามรูปแบบ รายละเอียดดังภาพประกอบ 1 
ตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการส่งเสริม 
HOTS ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผล MASEM 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย HOTS ของนักเรียน
หลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ าแนก
รายด้านทักษะการคิด จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พหุคูณ (Multivariate test) ด้วยสถิติ Pillai’s Trace  
แสดงดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย HOTS ของนักเรียน
หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

Multivariate Tests 

Source สถิต ิ Value F Hypothesis 
df 

Error 
df p-value 

Group Pillai’s 
Trace 0.79 64.27** 3 52.00 .00 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source ตัวแปร 
Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square F 

p-value 

Group 
AnaTh 56.00 1 56.00 27.63** .00 
CriTh 244.45 1 244.45 183.06** .00 
CreTh 3075.45 1 3075.45 10.52** .00 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนน HOTS หลังเรียนโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผล
การเปรียบเทียบแยกทีละตัวแปร  พบว่า ภายหลังจาก
ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น นักเรียนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห ์(AnaTh) การคิด
วิจารณญาณ (CriTh) และการคิดสร้างสรรค์(CreTh) 
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการส่งเสริม HOTS โดยการประยุกต์ใช้ผล MASEM 

บทบาทครูผู้สอน 
1. สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่สะดวกสบายน่าเรียนรู้ อบอุ่นเป็น
มิตร ให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
2. การเตรียมความพร้อมในการสอนทั้งด้านสื่อการสอนและ
เทคนิคการสอนในแต่ละกิจกรรม  
3. มีบุคลิกภาพเป็นกันเอง เพื่อเอื้อให้นักเรียนรู้สึกอิสระ กล้า
แสดงออกทางความคิดเห็น  
4. มีความอดทนรอและให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกคิด 
5. แสดงให้นักเรียนเห็นคุณค่า/ประโยชน์สิ่งที่เรียนเพื่อให้เกิด
ความมุ่งมั่นใส่ใจกบัสิ่งที่เรียน 
6. ยอมรับในความแตกต่างทางความคิดของนักเรียนโดยใช้หลักการ
เสริมแรงกระตุ้น/ส่งเสริม 
 

บทบาทนักเรียน 

หลักการของรูปแบบการสง่เสริมทักษะการคิดขั้นสูง 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการฝึกการคิด ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  
2. สร้างเงื่อนไขหรือสถานการณ์ให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดขั้นพื้นฐานแล้วเพิ่มความซับซ้อนของกระบวนการคิดให้มากขึ้น 
โดยออกแบบค าถามจากง่ายไปยากร่วมกับออกแบบกิจกรรมส่งเสริมที่เหมาะสมกับแต่ละทักษะการคิดที่หลากหลายรูปแบบ  
3. ให้ได้ทราบผลย้อนกลับจากการฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีชี้แนะที่เหมาะสมแทนการบอกค าตอบถูกทันที และสร้างประสบการณ์ความส าเร็จโดยใช้การกระตุ้นและ
เสริมแรงเป็นระยะระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ค านึงถึงคุณลักษณะและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิด ได้แก่ การเป็นผู้ใฝ่รู้ กระตือรือร้น ช่างสังเกต รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงออก มีความม่ันใจ
ในตนเอง รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอนที่เหมาะสม การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ควบคู่
กับการสร้างเจตคติและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วัตถุประสงค ์
จัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการคดิขั้นสูงของนักเรียนใน 3 ทักษะ ได้แก ่

1. ทักษะการคิดวิเคราะห ์(Analytical Thinking)  2. ทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ (Critical Thinking) 
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

 

ทักษะการคดิขั้นสงู 3 ด้าน ได้แก่ 1. การคดิวิเคราะห์  2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. การคิดสร้างสรรค ์

 

กระบวนการเรียนการสอน 
 1. ข้ันน า 
   1.1 เสนอสิ่งเร้าที่หลากหลายทั้งตัวอย่างสถานการณ์/ประเด็นปัญหา ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและระหว่างเพื่อน  
   1.2 สร้างบรรยากาศ ความใกล้ชิด ความคุ้นเคยระหว่างครูกับนักเรียน และจูงใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียนรู้ 
2. ข้ันสอน 
   2.1 การฝึกปฏิบัติทักษะการคิด จากปัญหา/สถานการณ์/บทบาทสมมุติ/ใบงาน/แบบฝึก สื่อการสอน 
หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละทักษะการคิด 
   2.2 จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาทักษะการคิดผ่านกิจกรรมฝึกการคิด แบบ
รายบุคคล ระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อยและการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น 
   2.3 ใช้เทคนิคการต้ังค าถามในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการคิด 
หาเหตุผล วิเคราะห์หาสาเหตุ ความเป็นไปได้ ของสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปและท าการ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  
3. ข้ันสรุป 
   3.1 การร่วมกันสนทนา อภิปราย สรุปองค์ความรู้ สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมรวมถึงแนวทางการน าไปใช้
ประโยชน์ ระหว่างครูและนักเรียน ผ่านการบรรยายด้วยค าพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นหรือสรุปในรูป
แผนภูมิความคิด  
   3.2 ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบและแนวทางแก้ปัญหาที่จะท าให้กระบวนการคิด
ของนักเรียนดีข้ึน 
4. ข้ันประเมิน   
   4.1 การวัด/ประเมินตามสภาพจริงจากการสังเกตพฤติกรรมการอภิปรายและการระดมความคิดเห็น
ของนักเรียน  
   4.2 การวัดและประเมินโดยใช้แบบทดสอบ/บันทึก/ฝึก/ใบงาน  HOTS 
   4.3 ให้ผู้เรียนได้ทราบผลย้อนกลับ และใช้หลักการเสริมแรงร่วม 

1. มีความใฝรู่้ ช่างสังเกต กล้าคิด กล้าต้ังค าถาม 
2. เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น/ร่วมแลกเปลี่ยน
ความเห็นในทางสร้างสรรค์ 
3. ไม่ยึดติดกับความคิดด้านใดด้านหนึ่ง ควรคิดรอบด้าน
หลายแง่มุมในประเด็นเดียวกัน 
4. รู้จักแสวงหา รวบรวมข้อมูล/ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ก่อนตัดสินใจ 
5. รู้จักสรุปความรู้ สร้างแนวคิด เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจที่ชัดเจนด้วยตนเอง  
6. มีความต้ังใจ รับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเองและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียน 

ผลทีผู่้เรียนจะได้รับ 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ผู้วิจัยน าเสนอผลการอภิปรายใน 3 
ส่วนหลัก ได้แก่  
1. ผลการเตรียมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริม HOTS ของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผล 
MASEM อภิปรายได้ดังนี้ 
 1.1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของ
โมเดล MASEM สามารถอภิปรายได้ 4 ส่วน คือ 
  1) ตัวแปรด้านจิตลักษณะภายในของนักเรียน 
ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน และตัวแปร
สมรรถภาพด้านสมอง มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร 
HOTS เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนตัวแปรด้าน
ครอบครัวส่งผลต่อตัวแปร HOTS อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อาจเน่ืองมาจากค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปร
ด้านครอบครัวที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
ส่วนใหญ่มีค่าขนาดอิทธิพลอยู่ในระดับน้อย (r< 0.30) ซึ่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง  0.164-0.521 ประกอบกับเมื่อน ามา
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรวมกับตัวแปรอ่ืนใน
โมเดล ซึ่ งมีความซับซ้อนทั้งด้านจ านวนตัวแปรที่
หลากหลาย รวมถึงเส้นทางอิทธิพลที่มีทั้ งอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ดังนั้นค่าขนาดอิทธิพลที่
ปรากฏจึงอาจส่งผลให้ผลวิจัยไม่เป็นไปตามโมเดล
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ali & 
Hamed (2015) และจากค่าขนาดอิทธิพลตัวแปรด้าน
จิตลักษณะภายในของนักเรียนที่ส่ งผลต่อ HOTS  
มากกว่าตัวแปรอื่นในโมเดล อภิปรายได้ว่าอาจเป็นเพราะ
ตัวแปรด้านจิตลักษณะเป็นตัวแปรภายในของผู้เรียนที่
สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาและหลายแนวทาง ทั้งใน
ห้องเรียนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดสภาพบรรยากาศภายในช้ันเรียน พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนของครูผู้สอน   รวมถึงการอบรมเลี้ยง
ดูและพฤติกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ปกครอง 
(Dorman, 2009; Baeten et al, 2013) จึงพัฒนาให้
เกิดกับผู้เรียนได้ง่ายกว่าตัวแปรอื่นในโมเดล และด้วยเหตุที่
มีแหล่งส่งเสริมที่หลากหลายจึงอาจท าให้ตัวแปรนี้ส่งผลต่อ 
HOTS ด้วยขนาดอิทธิพลในระดับมากดังกล่าว  

  2) ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน 
และปัจจัยด้านครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร
สมรรถภาพด้านสมองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wang (2014) และแนวคิด
ของ Morris & Maisto (2002) กับทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของ Piaget ที่กล่าวถึงองค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อเชาว์ปัญญา ซึ่งสภาพ 
แวดล้อมในช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมทางด้าน
ครอบครัวถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางสังคม
เช่นกัน โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ จะช่วยให้เด็กซึม
ซับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาและพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็กได้ดี  และจากผลวิจัยครั้งนี้                  
ที่พบว่าตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน                
มีอิทธิพลมากกว่าตัวแปรด้านครอบครัวประมาณหนึ่ง
เท่า อาจเป็นเพราะการจัดสภาพแวดล้อมภายในช้ัน
เรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้าน
เชาว์ปญัญาที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน รวมถึง
วิธีการจัดการเรียนการสอนสามารถสร้างสถานการณ์
เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดและสติปัญญาได้หลากหลาย
ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาของผู้เรียน (School Drug 
Education and Road Aware, 2013) จึงท าให้ตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน มีค่าขนาดอิทธิพลในระดับที่
มากกว่าดังผลทีป่รากฏ 
  3) ตัวแปรด้านจิตลักษณะภายในของนักเรียน
เป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพล (Mediator variable)                 
ที่ส าคัญไปยังตัวแปร HOTS เห็นได้จากค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางอ้อมที่มีอิทธิพลส่งผ่านตัวแปรด้านจิตวิทยา
ภายในของผู้เรียนใน 2 เส้นทาง คือ ตัวแปรด้าน
สภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียนและปัจจัยด้านครอบครัว  
อภิปรายได้ว่าเนื่องด้วยคุณสมบัติของการวิเคราะห์ 
SEM ที่สามารถวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลได้หลายแบบ 
ทั้งอิทธิพลแบบทางตรง อิทธิพลก ากับ อิทธิพลแบบ
ย้อนกลับ ท าให้สามารถระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบเส้น (linear) และแบบบวก (additive) ได้ทั้ง
โมเดลแบบทางเดียว และสองทาง (recursive and 
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non-recursive model)   รวมถึงอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ตัวแปรส่งผ่านอิทธิพล (Barbara, 2012) ดังผลที่ได้ใน
การวิจัยครั้งนี้  โดยตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายใน
ช้ันเรียนส่งอิทธิพลทางอ้อมมากกว่าปัจจัยด้านครอบครัว 
อาจเป็นเพราะลักษณะเด่นอย่ างหนึ่ งของการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในช้ันเรียน คือ การจัดสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอนมีผลกระทบต่อ
ความรู้สึกด้านจิตใจ เจตคติของนักเรียน โดยสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน เช่น 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ กระตุ้นผู้เรียนให้มี
ความสนใจอยากเรียนอยากรู้ และเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน เปลี่ยนเจตคติในการเรียนการสอนไปในทางที่ดี 
นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีทั้งทางกายภาพ
ที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน จะช่วย
สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นท าให้ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้หรือท ากิจกรรม
การเรียนต่างๆ อย่างตั้งใจและมีสมาธิ ประกอบกับ
ผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันซึ่งจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ด้านสังคมมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตรก็จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนลดความกลัว มีความกล้า
แสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีเจต
คติที่ดีต่อผู้สอน ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อ
การเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการคิด ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  
  4) ปัจจัยด้านครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน
ตัวแปรสมรรถภาพด้านสมองอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ อาจมีสาเหตุมาจากตัวแปรสมรรถภาพด้านสมอง
ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมภายในช้ัน
เรียนด้วยนอกเหนือจากปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบ
กับคุณสมบัติของการวิเคราะห์ SEM ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว จึงท าให้อิทธิพลทางอ้อมที่ปรากฏในเส้นทางนี้
ส่งผลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   แต่นั้นก็ ไม่ ได้
หมายความว่าตัวแปรด้านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปร HOTS เนื่องจากผลวิจัยยังพบว่าตัวแปรด้าน
ครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านตัวแปรด้านจิต
ลักษณะภายในของผู้เรียน แล้วส่งอิทธิผลไปยัง HOTS 
ของผู้เรียนได้อีกล าดับหนึ่ง เนื่องจากบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กด้วยการให้ความรักความอบอุ่น 
ดูแลด้วยความเอาใจใส่ เป็นกันเอง  แต่ไม่ตามใจหรือ
เข้มงวดจนเกินไป รู้จักใช้เหตุผล เปิดโอกาสให้เด็กได้มี
อิสระในการตัดสินใจในการกระท าของตนเอง ท าให้เด็ก
รู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ซึ่งตรงกับ
แนวคิดการอบรมเลี้ยงดูทางบวก (ดุษฎี โยเหลา, 2535; 
Baumrind, 1966; Steinberg, 2001) สิ่งเหล่านี้ส่งผล
ต่อจิตลักษณะภายในของเด็กให้เป็นคนที่มีความเช่ือ
อ านาจภายในตนสูง รู้จักคิดวางแผนในการเรียนด้วย
ตนเองอย่างมั่นใจ น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ 
รวมถึงพัฒนาการทางด้านความคิดได้ดี 
 1.2 ผลการศึกษาลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้าน
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ของ
นักเรียน พบว่าเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ครูผู้สอนนิยมใช้
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม HOTS 
คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรยีนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการฝึกการคิด อาจ
เนื่องมาจากการสอนในรูปแบบนี้เน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสติปัญญา 
การแสวงหาความรู้และกระบวนการคิด  ซึ่งตรงกับลักษณะ
ของ HOTS ที่มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการ ไม่ใช่
เนื้อหาสาระหรือความรู้ (ทิศนา แขมมณี,  2553) 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม HOTS ของ
นักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผล MASEM 
 จากการด าเนินการตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้น คือ 1) 
ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการส่งเสริม HOTS ฉบับ
ร่าง 2) สร้างรูปแบบการส่งเสริม HOTS โดยการ
ประยุกต์ใช้ผล MASEM 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การส่งเสริม HOTS 4) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการส่งเสริม 
HOTS ท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
HOTS ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ
ของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการ
เรียนการสอน 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากรูป และ 5) 
บทบาทครูผู้สอนและบทบาทนักเรียนตามรูปแบบ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิสิตา อยู่อ าไพ (2554) และ 
Joyce & Weil (2000) 
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3. ผลการใช้รูปแบบ  พบว่าภายหลังการใช้รูปแบบ
นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน HOTS โดยรวม
และแยกรายด้านทักษะการคิด มากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การที่ผล
วิจัยเป็นเช่นน้ี อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
 3.1 แนวทางการพัฒนารูปแบบที่มาจากข้อมูลหลาย
วิธีการที่น่าเช่ือถือและมีความถูกต้องสมบูรณ์ ได้แก่ ผล
การวิเคราะห์ MASEM จากรายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ HOTS จ านวน 166 ฉบับ ท าให้ได้มาซึ่งข้อสรุปของ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อ HOTS ที่ประกอบด้วยตัวแปรอัน
หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน รวมถึงมีความยึดหยุ่นในการน าไปใช้และ
สามารถอ้างอิงข้อมูลได้กว้างขวางเพราะข้อมูลได้มาจาก
การสังเคราะห์จากฐานข้อมูลที่หลากหลาย (Hunter & 
Schmidt, 2004) ปัจจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ข้างต้น
ล้วนมีการเชื่อมโยง สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
การคิดให้กับผู้เรียน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ผู้วิจัยจึงน ามา
คัดสรรตัวแปรที่มีความเหมาะสมส าหรับสร้างรูปแบบ
ร่วมกับการสังเคราะห์ลักษณะงานวิจัยเชิงทดลองด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียน 
ข้อมูลที่ได้นอกจากรายละเอียดด้านการจัดการเรียนการ
สอนและตัวแปรส าคัญที่น ามาประกอบในรูปแบบแล้ว 
ยังมีส่วนประกอบที่ส าคัญอื่น ได้แก่  หลักการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค์ ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากรูปแบบ 
และบทบาทครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด หลักการจาก
เอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
รูปแบบ หลักการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด  หลักการจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียน แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู หลักการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน และหลักการสร้างเจตคติ
ในการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม HOTS 
 หลังจากได้ข้อมูลที่จ า เป็นและมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการยกร่างรูปแบบ
ตามขั้นตอนการพัฒนารูปแบบที่ได้วางแผนไว้ ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

ค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญในขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ รวมถึงมีการน ารูปแบบไปทดลอง
ใช้ก่อนน าไปใช้จริง จึงกล่าวได้ว่าวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล
และกระบวนการจัดกระท ากับข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความ
น่าเช่ือถือทั้งในด้านแนวคิด หลักการ วิธีการปฏิบัติ 
ตลอดจนส่วนประกอบที่ส าคัญอื่นๆ พร้อมที่จะน าไปใช้
ในการพัฒนา HOTS ของนักเรียนในสภาพจริงและเป็น
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาผู้เรียน   
  3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบการส่งเสริม  HOTS ของนักเรียน 
ประกอบด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย มีสถานการณ์ให้
นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางสมองฝึกคิด แก้ปัญหา 
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่
แปลกใหม่ ไม่เหมือนเดิม ได้แก่ นิทาน บทความ ข่าว
รอบตัว โฆษณา  และบทกลอนสร้างสรรค์ ซึ่งเนื้อหา
สาระรอบตัวต่างๆ สามารถน ามาบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิด 
และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
หลักการฝึกฝนด้วยการให้ผู้เรียนท าแบบฝึกซ้ า เพื่อให้
เกิดทักษะการคิดนั้นๆ โดยออกแบบให้หน่วยการเรียนรู้
แต่ละหน่วยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้หน่วย
ละ 3 แผน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดขั้น
สูงที่ครบทุกด้านและได้ฝึกฝนจนเกิดทักษะการคิดด้าน
นั้น  อีกทั้งเนื้อหาในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ครั้งนี้ผ่านการวิเคราะห์โดยผู้เช่ียวชาญแล้วว่ามีความ
เหมาะสมกับระดับวัยวุฒิของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และ
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ รวมทั้งผู้วิจัย
ได้น าค าแนะน าจากผู้ เ ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุง
รายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้วิจัย
น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนกลุ่มทดลองจึงอาจส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนน HOTS โดยรวมและแยกรายด้าน
มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม 
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 3.3 ผู้สอนมีการใช้กลยุทธ์หรือกระบวนการสอนที่
ช่วยสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางความคิด ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 
ตามแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
HOTS ของ Anderson & Krathowhl (2001); Zohar 
(2003); ทิศนา แขมมณี (2547) ที่กล่าวถึงการพัฒนา
ทักษะการคิดจ าเป็นต้องใช้แนวทางและวิธีการที่
หลากหลายส่งเสริมกัน โดยนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝน
ทักษะการคิดจนคล่องตัวแล้วจะสามารถใช้ทักษะการ
คิดหลายทักษะในการคิดตามลักษณะต่างๆ และจะ
สามารถพัฒนาความสามารถ ในกา รคิ ด ร ะดั บ
กระบวนการได้ โดยกลยุทธ์หรือกระบวนการสอนที่
ผู้วิจัยใช้พัฒนา HOTS ของนักเรียน ได้แก่ 1) การท้าทาย
ส่งเสริมให้เด็กตื่นเต้นที่จะเรียนรู้ ผ่านสื่อประกอบการ
สอนหลากหลาย 2) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ทักษะการคิด การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยว
ขอ ง กับปัญหา  ก ารพิ จ า รณาความ เ ช่ื อถื อ ขอ ง
แหล่ ง ข้ อมู ล  ก าร ระบุ ลั กษณะของข้ อมู ล  ก า ร
ตั้งสมมติฐาน การลงข้อสรูป การประเมินผล ก่อนที่จะมี
การตัดสินใจใดๆ ไม่ด่วนตัดสินใจ มีความรอบคอบ มี
เหตุผล ชอบตั้งค าถาม ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ช่างสังเกต 3) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
โดยยึดผู้ เ รี ยนเป็ นส า คัญ  เน้ นการพัฒนาทั กษะ
กระบวนการฝึกการคิดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้
ด้ วยตนเอง ร่ วมกับกระบวนการทางสั งคมผ่ าน
กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนลดบทบาทในการ
เป็นผู้ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนมาเป็น
ผู้สนับสนุน ช้ีแนะ คอยให้ค าปรึกษาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงความคิด รวมทั้งเรียนรู้และ
ท ากิจกรรมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับ อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์ 
(2555) อธิบายถึงเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ใช้ส่งเสริม 
HOTS ควรเน้นกระบวนการ (process) ทางความคิด
มากกว่าผลงานของผู้เรียน (product) และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย  

 3.4 ในการประเมินผลผู้เรียน ผู้วิจัยมีการใช้การ
ประเมินหลายแบบที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่นักเรียน
ปฏิบัติ ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ ความ
ตั้งใจ  ความร่วมมือ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
ทั้งกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม และประเมินผลการ
จากการท าใบงาน แบบฝึก รวมท้ังการใช้แบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการคิด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีการรายงานผลการ
ประเมินให้นักเรียนได้ทราบผลการปฏิบัติทันที ท าให้
นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการคิดที่
ถูกต้อง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติ กระบวนการคิด
และการเรียนรู้ในครั้งต่อไปด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งเร้าและการตอบสนองของนักการศึกษาที่ส าคัญ
หลายท่าน ได้แก่ Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner  
และในขั้นตอนการประเมินผู้วิจัยได้ใช้หลักการเสริมแรง
ด้วยการให้ความสนใจ ให้ก าลังใจ ให้ค าชมแก่นักเรียนที่
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม และท างานได้
ถูกต้อง ส่วนนักเรียน/กลุ่มที่ยังท างาน/คิด ได้ไม่ถูกต้อง
ก็มีการให้การเสริมแรงเพื่อให้มีความพยายาม ปรับปรุง
การปฏิบัติ การคิดใหม่ให้ถูกต้อง รวมทั้งการน าผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่มีผลงานในระดับดี ถูกต้อง ติดบอร์ด
น าเสนอให้เพื่อนร่วมช้ันได้ศึกษา ช่ืนชมผลงาน และ
แนวคิด วิธีการปฏิบัตินั้นจะได้เป็นตัวแบบที่ดีในการ
เรียนรู้ครั้งต่อไป  ซึ่งวิธีการเสริมแรงเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เรียน
มีความรู้สึกดีต่อการจัดการเรียนการสอนและรู้สึกอบอุ่น
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับความสนใจ เอาใจใส่จาก
ครูผู้สอน  
 3.5 ผู้วิจัยมีการสร้างความพร้อมของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้  ด้วยการจัดสภาพที่เหมาะสมที่เป็น
ตัวกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
ได้แก่ การให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ด้วยการ
ซักถามพูดคุยทั้งในเรื่องบทเรียนและเรื่องส่วนตัว ท าให้
นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศอบอุ่นระหว่างผู้วิจัยและนักเรียน ส่งผลให้
เวลาผู้วิจัยซักถามนักเรียนจะมีความกล้าแสดงออกทาง
ความคิดเห็นและกล้าซักถาม โต้ตอบกับผู้วิจัยมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนในช่วง
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ระยะเวลาแรกๆ แต่ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนจะมี
ความกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบทางความคิดกับ
ผู้วิจัยเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ โดยหลักการดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะการคิดของ 
Marzano et al. (1997) เกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้
อันส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ถ้า
หากผู้เรียนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ชอบสภาพ
ห้องเรียนผู้เรียนก็จะเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เกิด
การเรียนรู้ได้น้อย หรือหากผู้เรียนมีความคิดที่ไม่ชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ท า ผู้เรียนก็จะไม่มีความ
พยายามในการท างานดังกล่าว ดังนั้น ในการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิผลจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติ
และการรับรู้ที่ดีต่อห้องเรียนและการเรียนรู้  นอกจากนี้
ในการจัดการเรียนการสอนผู้วิจัยได้น านักเรียนร่วมท า
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึก
เบื่อ จ าเจและถือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ 
เนื่องจากการเรียนท่ีดีไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน
เท่านั้น 
 3.6 ผู้วิจัยตระหนัก เห็นความส าคัญและปฏิบัติตน
ตามบทบาทครูผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามบทบาทของนักเรียน ตามรูปแบบการส่งเสริม 
HOTS การประยุกต์ใช้ผล MASEM ซึ่งอาจส่งผลให้
นักเรียนมี HOTS เนื่องจากบทบาทครูผู้สอนที่ก าหนดใน
รูปแบบมีที่มาจากผลการสังเคราะห์แนวคิด หลักการอัน
ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS ของนักเรียนหลาย
ลักษณะ ได้แก่  หลักการจัดการเรียนการสอน การจัด
บรรยากาศภายในช้ันเรียน พฤติกรรมการสอนของครู 
การสร้างแรงจูงใจและเจตคติในการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริม HOTS (Anderson & Krathowhl, 2001; 
Woolfolk, 2004; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553; 
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงค์,  2555) รวมถึงบทบาทของนักเรียน
ตามรูปแบบที่มีแนวคิดมาจากการสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับหลักการ เทคนิควิธีการสอนที่งานวิจัยส่วนใหญ่
นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา HOTS 
ได้แก่  การเรี ยนการสอนที่ เน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการฝึกการคิด ประกอบด้วย การฝึกการคิด
แบบหมวกหกใบ การฝึกคิดวิเคราะห์ทีละขั้น การ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  และ
การฝึกการคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความโดยใช้
เทคนิค KWL Plus โดยเทคนิค วิธีการแต่ละแบบผู้วิจัย
น ามาสังเคราะห์ สรุปเป็นหลักการและน ามาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดบทบาทของนักเรียน จึงท าให้
บทบาทของนักเรียนตามรูปแบบมีความสอดคล้องและ
เป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนมี HOTS ได้ดังผล
ที่ปรากฏ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1.1 ส าหรับครูผู้สอน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1.1.1 ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนและวิธีการ
จัดการเรียนการสอน พบว่าล้วนมีอิทธิพลส่งให้เกิด 
HOTS ของผู้ เรียนได้  แต่ถ้าหากกิจกรรมใดมีการ
ประยุกต์ใช้ตัวแปรด้านจิตลักษณะภายในของนักเรียน
ร่วมด้วย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มี
บรรยากาศที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้สึกด้านบวกกับ
การเรียนการสอน หรือบุคลิกภาพพฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้สอนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
ตลอดจนการใช้เทคนิคสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนต้องการ
เรียนรู้และแสดงออกด้านความคิด จะช่วยเสริมสร้าง 
HOTS ของผู้เรียนได้ดียิ่งข้ึน  
   1.1.2 ควรน าข้อค้นพบด้านเทคนิคหรือวิธีการ
สอนที่ได้จากผลการสังเคราะห์ลักษณะงานวิจัยเชิง
ทดลองด้านการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการส่งเสริม 
HOTS ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
กระบวนการฝึกการคิด เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดทักษะการคิด ตามสถานการณ์/ใบงาน/แบบฝึก 
ที่หลากหลายรูปแบบ มีครูผู้สอนให้ค าแนะน า กระตุ้นการ
ท ากิจกรรม และมีการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 
แล้วให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการใช้ค าถามที่หลากหลายกระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิดหาเหตุผล ค าอธิบาย สาเหตุ หรือความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์หรือเง่ือนไขที่ก าหนด รวมถึง
การปฏิบัติตนของครูผู้สอนตามบทบาทในรูปแบบ ได้แก่ 
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การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่สะดวกสบายน่าเรียนรู้ 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน , การแสดงออกทาง
บุคลิกภาพของครูที่ให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตร เพื่อให้
นักเรียนรู้สึกอิสระ  กล้าแสดงออกทางความคิดเห็น และ
ผู้สอนควรมีความอดทนรอ ให้เวลานักเรียนได้ฝึกคิด ไม่ด่วน
ท าการสรุปค าตอบ รวมถึงยอมรับในความแตกต่างและการ
แสดงความสามารถทางความคิดของผูเ้รียน หากนักเรียนคน
ใดยังท าไม่ได้หรือมีข้อด้อยในทักษะกระบวนการคิดด้าน
ใด ผู้สอนควรใช้หลักการเสริมแรงกระตุ้นและช่วยส่งเสริม 
   1.1.3 ควรน าแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หา
ทักษะการคิดที่เหมาะสมจะบูรณาการกับเนื้อหาสาระที่
จะสอน หลังจากนั้นจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดตามกระบวนการของ
การคิดนั้น ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้นหากครูผู้สอนใช้
หลักการเสริมแรง การให้ข้อมูลป้อนกลับและให้ความรู้
เพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ รวมไปถึงการให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิดบ่อยๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ร่วมกับการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนน าทักษะการคิดที่ ไ ด้ ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน (ทิศนา แขมมณี,  2554) ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่ได้จากหลักการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา HOTS ในการศึกษาครั้งน้ี 
   1.1.4 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ HOTS ผ่านตัวแปร
ด้านจิตลักษณะภายในของนักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนใน
ฐานะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการ
ทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนร่วมกันกับผู้ปกครอง ต้อง
หากลยุทธ์ในการที่จะชักจูงพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ตระหนัก
ถึ งบทบาทหน้าที่ ของตนเองในการเ ป็นผู้ ให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการท ากิจกรรมเพื่อฝึกฝน 
พัฒนาการเรียนรู้  รวมถึงทักษะกระบวนการคิด 
เนื่องจากการเลี้ยงดูแบบให้ความรัก ความอบอุ่น เปิด
โอกาสให้ผู้ เ รียนมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ 
ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการท ากิจกรรม
ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์             
ในการเรียนและมีความเช่ืออ านาจภายในตนเองสูง 

เวลาคิดหรือท าสิ่งใดก็จะมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด 
กล้าตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ที่มี
ทักษะความคิดขั้นสูง อีกทั้งยังถือเป็นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
และผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อพัฒนาด้านการเรียนรู้
และการฝึกทักษะกระบวนการต่ างๆ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
  1.2 ส าหรับผู้ปกครอง มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   จากผลการศึกษาที่พบว่ าตั วแปรด้ าน
ครอบครัวมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรด้านจิตลักษณะ 
ภายในของนักเรียนและตัวแปรสมรรถภาพด้านสมอง 
ดังนั้นหากผู้ปกครองไม่ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานใน
การท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงดูที่ขาดการให้
ความรัก ความอบอุ่น และเอาใจใส่ จะส่งผลให้ผู้เรียน
ขาดเจตคติ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนและมีความ
เช่ืออ านาจภายในตนเอง รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถด้านเชาว์ปัญญา การให้เหตุผล ตลอดจน
พัฒนาการด้าน HOTS ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความรัก
ความอบอุ่น มีเหตุผลในการกระท าสิ่งต่างๆ มีการ
ปฏิบัติต่อบุตรด้วยความยุติธรรม ยอมรับความสามารถ
และความคิดเห็นของบุตร ให้อิสระกับบุตรในการคิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมการท า
กิจกรรมด้านการเรียนรู้ของบุตรอย่างเต็มที่ทั้งกิจกรรม
ในช้ันเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน เมื่อผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้ ฝึกฝนเพิ่มเติมจากการท ากิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียนจะส่งเสริมให้ HOTS พัฒนาได้รวดเร็ว
มากขึ้น 
  1.3 ส าหรับผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบาย              
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1.3.1 โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ให้การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของครูอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งทรัพยากรด้านเอกสารและตัวบุคคลที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญท่ีสามารถช้ีแนะให้ความรู้ความเข้าใจและ
ค าปรึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนได้ โดยตัวผู้บริหารต้องเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อ HOTS 
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ของนักเรียน รวมถึงมีความกระจ่างในหลักและเทคนิค
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา HOTS เพื่อการ
ส่ ง เ ส ริ มพัฒนาและ ให้ ก าร ช่ วย เหลื อ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
   1.3.2 การจัดการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบถือเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ครูได้มีโอกาสปรึกษา 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
เพราะการคิดเป็นเรื่องยากในการที่จะท าให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรหาแนวทางในการส่งเสริมและ
การประสานงานการพัฒนา HOTS ของผู้เรียนร่วมกัน
ทั้งระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้
วิธีการวิเคราะห์ MASEM เนื่องจากท าให้ได้ข้อสรุปจาก
งานวิจัยในลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แสดงถึง
ภาพรวมของความสัมพันธ์จากงานวิจัยหลายๆ เรื่อง 
โดยนักวิจัยสามารถยืนยันหรือปฏิ เสธโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ตามทฤษฎี รวมทั้งสามารถทดสอบทฤษฎี
หรือตัวแปรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลุ่มลึกในปรากฏการณ์ที่นักวิจัยสนใจศึกษา
ข้ามงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยฉบับใดฉบับหนึ่งเพียง
ฉบับเดียว ไม่ สามารถท าการศึ กษาหรื อทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ครบถ้วนทุกตัวตามที่ระบุไว้
ในทฤษฎี (Viswesvaran & Ones, 1995; Hunter & 
Schmidt,  2004) นอกจากนี้ข้อสรุปที่ได้ยังแสดงให้
เห็นถึงรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงของตัวแปรใน
ธรรมชาติ  ทั้ งแบบมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อม (Bamberg, 2007; Yu & Chiu, 2007) จึงกล่าว
ได้ว่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี MASEM มี
คุณค่าและให้สารสนเทศลึกซึ้งมากกว่าวิธีการวิเคราะห์
อภิมานแบบเดิม และควรน างานวิจัยจากฐานข้อมูล
นานาชาติมาร่วมวิเคราะห์ เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
หลากหลายและมีความเป็นสากล 

  2.2 ในการออกแบบพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ครั้งต่อไปควรใช้การวิเคราะห์ MASEM 
ในการสังเคราะห์ตัวแปร  ทฤษฎี ที่นักวิจัยสนใจศึกษา
เพื่อได้มาซึ่งแนวคิด ตัวแปร ข้อสรุปทางทฤษฎีที่มีความ
ครอบคลุมและมีผลเช่ือมโยง สนับสนุนซึ่งกันและกันมา
ประยุกต์ใช้กับการออกแบบ พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นการขยาย
องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนาทักษะด้านนั้นอีกแนวทางหนึ่ง 
  2.3 ผลการทดสอบทางสถิติ Q ที่บ่งบอกถึงความ
เป็นวิวิธพันธ์ (heterogeneity) ของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในงานวิจัยที่รวบรวบมา แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางโครงสร้างในแต่ละโมเดลและกลุ่มตัวอย่างที่
น ามาวิเคราะห์ของแต่ละงานวิจัย (Hedges & Olkin, 1985) 
ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปในขั้นตอนการวิเคราะห์อภิมาน 
ควรท าการวิเคราะห์ตัวแปรอิทธิพลก ากับ (Moderator 
Variables) เพื่อช่วยอธิบายความแปรปรวนที่ท าให้เกิดความ
เป็นวิวิธพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นว่ามีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยใด โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของจ านวนงานวิจัยที่
จะน ามาด าเนินการวิเคราะห์ใหม้ีจ านวนที่เพียงพอ (Lipsey, 
1994; Card, 2012) จะท าให้ได้สารสนเทศที่ชัดเจนและ
ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวแปรนั้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลไปพัฒนา HOTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 ผลการศึกษาตัวแปรลักษณะงานวิจัยที่มีผลต่อ
ค่าขนาดอิทธิพล ท าให้ทราบว่าตัวแปรลักษณะงานวิจัยใดที่
มีผลต่อค่าขนาดอิทธิพล และท าให้ทราบว่าค่าของตัวแปร
ลักษณะงานวิจัยใดให้ขนาดอิทธิพลสูงสุดหรือต่ าสุด ดังนั้น 
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าข้อค้นพบที่ได้เหล่านี้มาเป็น
แนวทางในการท าวิจัย เช่น การศึกษาเชิงทดลองที่มีแผน
แบบการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงแบบ Pretest-Posttest 
Control Group Design  การตั้งสมมติฐานการวิจัยแบบมี
ทิศทางที่มีจ านวนข้อมากกว่า 5 ข้อ และการใช้เครื่องมือ
ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
แบบทดสอบ เพื่อพัฒนา HOTS ของนักเรียน เป็นต้น 
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การน าเสนอกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้าน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ 

A Presentation ofthe Concept Framework ofSocial Media-Based Learning 
for Flipped Classroom using Collaborative Learning Technique with STAD 

 

เมธาวรินทร์ สัจจะบริบูรณ์ (MethavarinSajjaboriboon)* ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ(SalyapongWichaidit)* 
 

บทคัดย่อ 
 

ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้นการเข้าถึง
ข้อมูลจึงท าได้ง่ายขึ้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จึงได้รับความนิยมแต่ปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคง
มีอยู่การขาดความสนใจและแรงจูงใจในการมีสว่นร่วมในช้ันเรียนSocial Mediaเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้
ทุกแห่งไม่จ ากัดทั้งเวลาและสถานที่ห้องเรียนกลับด้านเป็นการเรียนวิชาที่บ้าน ท าการบ้านที่โรงเรียนการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในช้ันเรียนสร้างแรงจูงใจ และช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างกรอบแนวคิดนี้เพื่อน าไปใช้เป็นต้นแบบ
ส าหรับการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 6ขั้นตอนผลการวิจัย
ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 6คนพบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่ากรอบแนวคิดนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

 
ABSTRACT 

Currently, the technology of computer and network technologies is widely and easier to 
access the information. Online learning has become more popular model in education but the 
achievementproblem is still available because the students lack of interest in class and lack of 
motivation to participate in class. Social Media provided contents for learners at the right time at the 
right place in the right way. Flipped Classroom is learning at home and do homework at school. 
Collaborative learning (STAD technique) is creating an environment and increasing the motivation in 
classroom include enhancing learning efficiency and learning achievements. The objectives of this 
research wasto present the concept framework for using as a prototype model on instructional of 
Information Technology and Communication. The evaluation results of the synthesized model from 6 
experts. It revealed that the experts had accepted the synthesized model in high level.  

 
 
 

ค าส าคัญ : การเรียนรูผ้่านเครือขา่ยสังคมห้องเรียนกลับด้านเทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกัน 
Key Words :Social Media-Based Learning, Flipped Classroom, Collaborative Learning  
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1079

บทน า 
ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการในการจัดการ

เรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทต่อการจัดการศึกษามากเป็นอย่างมาก ในฐานะที่
เป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนในการค้นคว้าหาข้อมูล
ตามสิ่งที่สนใจทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด การสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (ยุทธนาและคณะ, 2557)และปัจจุบัน
การศึกษานั้นเป็นสิ่ งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคนให้มี
คุณภาพมากขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ที่มีการเน้นประเด็นหลักในเรื่องการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างนิสัยใฝ่รู้และส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน มีแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุน
ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2555)การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปัจจุบัน
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีของโลกได้มีการเติบโต
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสื่อสารมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต และ
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ขยายโครงข่ายมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้การสื่อสารสามารถท าได้สะดวกและง่ายดายอีกทั้งยัง
ส่งผลดีต่อทางด้านการศึกษาซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเป็น
ปัจจัยพื้ นฐานที่ ส่ ง เสริ ม ให้ผู้ เ รี ยนสามารถเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ไดง่้ายขึ้น จึงเกิดการเรียนรู้ที่
เท่าเทียมกันซึ่งทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารและ
เช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในเรื่องการ
เรียนการสอนที่ได้มีการพัฒนาน าเอาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มาช่วยสอน (ทัตเทพ, 2551) ซึ่งการเรียนรู้
ผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ถูกพัฒนา
ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันถูก
พัฒนาให้เป็นแบบสมาร์ทโฟน อีกทั้งปัจจุบันอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทาง
เครือข่ายไร้สายที่มีการขยายโครงข่ายจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  และจาก

อิทธิพลแห่งกระแสสังคมในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตจึงเกิด
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ข้ึน ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์แทบเล็ตจึงสามารถน ามาเป็น
ส่วนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้  

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) คือการ
เรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งที่เคยเน้น
เ ร่ืองการเรียนการสอนโดยครูเป็นผู้  “บอกต่อ”ใน
ห้องเรียน เวลาในห้องเรียนสว่นใหญ่จึงหมดไปกบัการ
สอนของครู กลับมาเป็นวิธีการให้นักเรียนได้อยู่ใน 
“กิจกรรมการเรียนรู้” ให้มากขึน้ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
ส าหรับให้ครู “สอน”ในห้องเรียน แตก่ารสอนจริงๆให้ไป
อยูท่ี่บ้าน และเรียนรู้โดยอาศยัเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือ
นวตักรรมที่มีอยู่ในยุคปัจจุบนั(บ ารุง, 2556)ในหนังสือ 
Flip Your Classroom : Reach Every Student in 
Every Class Every Day มีค ากล่าวไว้ว่าห้องเรียนกลับ
ด้านเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของความเป็นคร ูท าใหผู้้เรียน
ที่ขาดเรียนสามารถเรียนรู้ได้ ผู้เรียนที่เรียนช้าก็สามารถ
เข้าไปเรียนทบทวนได้อีก ไม่ต้องพึ่งพาการจดผิดๆ ถูกๆ 
อีกต่อไป แบ่งเบาภาระผู้สอน ไม่ต้องสอนซ้ าแก่ผู้เรียนที่
ขาดเรียนไปท ากิจกรรมซึ่งไม่ใช่แต่ผู้เรียนเท่านั้นที่เรียนรู้
แบบกลับด้านผู้สอนก็สอนกลับด้านด้วยผู้สอนจึงเป็น
ตัวการของห้องเรียนกลับด้าน และผู้สอนก็ต้องท างาน
แบบกลับด้านด้วย คือแทนที่จะสอนวิชาหน้าช้ันเรียน แต่
กลับเป็นสอนหน้ากล้องวิดีทัศน์ และใช้เวลาเรียนที่
โรงเรียนท าหน้าที่ช่วยแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้
วิชานั้น ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของตนขึ้นมาในสมองก่อนแล้วจึง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมหรือโจทย์แบบฝึกหัด ซึ่งจะ
สามารถเห็นได้ว่าเป็นการฝึกฝนการเรียนรู้ที่แท้จริง
(วิจารณ์, 2557)ซึ่งงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความ
รับผิดชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทา งการ เ รี ยนวิ ช าวิทยาศาสตร์ ของนั ก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกตินั้น ได้ท าการ
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ทดลองเปรียบเทียบการเรียนรู้ 2 รูปแบบ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลับทาง(Flipped Classroom) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ (สุภาพร, 2557) 

รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งเป็นวิธีการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบหนึ่ ง  ที่ เน้นให้ผู้ เ รียนลงมือ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยที่ในกลุ่มนั้นมีสมาชิกที่มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยัง
เป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีม 
และเป็นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ท าให้สามารถ
ปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่
เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน 
ท ากิจกรรมหรือสร้างช้ินงาน  หรือปฏิบัติการทดลอง
อภิปราย และผู้สอนสรุปเท่านั้น แต่ผู้สอนยังจะต้อง
พยายามใช้กลยุทธ์วิธีเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
ประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบ
ความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการ
ส าคัญๆ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอน
จะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม 
รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบ
ความส าเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพ(Goodsell, 1996) เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมีหลายเทคนิค เทคนิค STAD ย่อมา
จาก Student Teams Achievement Divisionsซึ่งเป็น
วิธีการแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ โดยเทคนิคนี้ถูกน ามาใช้
อย่างแพร่หลายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นด้วย

(สนิท, 2552)  เทคนิค STAD เป็นรูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้ที่  Robert Slavinและคณะจาก
มหาวิทยาลัย John Hopkins ได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้น 
คล้ายกับเทคนิค TGT ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน กลุ่มละ
ประมาณ4-5 คน ซึ่งจะก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้
เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว และให้ท า
การทดสอบความรู้ที่ได้รับ คะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ของสมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของ
ทีม ผู้สอนจะต้องใช้วิธีเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย 
ยกย่อง สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการ
ทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการเป็น
ผู้น า และฝึกความรับผิดชอบดังงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ด้วย
เทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือ แบบ STAD  เรื่องอาณาจักร
อยุธยาและอาณาจักรธนบุรี โดยท าการทดลองให้ผู้เรียน
จัดกลุ่มเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ร่วมกันนั้นพบว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน ซึ่งเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นเทคนิคที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองและช่วยฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ช่วย
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่ผู้เรียน จึงช่วย
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย (ณัฐนภัส, 
2556) 

บทความนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดในการออกแบบ
การเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนมากที่สุดและเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปรูปแบบการเรียนรู้ ในยุคศตวรรษที่ 21ซึ่ง
สนับสนุนด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้ร่วมกัน และเนื่องจากอินเตอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบไร้สายมีศักยภาพมากขึ้นรวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และการ
ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
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เรียนการสอนในยุคปัจจุบันส่งผลท าให้สามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้ในทุกสถานที่และทุกเวลาตอบสนองต่อความ
ต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไม่จ ากัด 

ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการน ารูปแบบการเรียนรู้
ส าหรับห้องเรียนกลับด้านมาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ โดยผ่าน
เครือข่ายสังคมหรือ Social Media ซึ่งกรอบแนวคิดที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการ
ทดลองการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน เพื่อช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรูปแบบการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ 

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
แบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
รูปที่  1ร่างกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน

เครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตาม
ผลสัมฤทธ์ิ 

รูปที่ 1 ร่างกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนีเ้ป็นการ
สังเคราะห์รูปแบบของการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
(Social Media) ภายใต้บริบทส าหรับห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped Classroom)โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตาม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อน ากรอบแนวคิดที่ได้ไปใช้เป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการน าเสนอกรอบแนวคิดในการ

จัดการรูปแบบการเรียนรู้ มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านเครอืข่ายสังคม การ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ การจัดกลุ่มผู้เรียนด้วยเทคนิค STAD และ
ทฤษฎีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 

2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 12 คน 

3. สรุปประเด็นปัญหาและร่างกรอบแนวคิดที่
สามารถเป็นไปได้และแนวทางในการวิจัย 

4. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสังเคราะห์
ร่างกรอบแนวคิด จ านวน 10 คน โดยมีคุณสมบัติ คือ 
เป็นผู้ สอนในสาขาวิ ชาคอมพิ ว เตอร์  และหรื อมี
ประสบการณ์ท างานด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 2 ปี
เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการ
ประเมินกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น จ านวน 6 คน โดยมี
คุณสมบัติ เป็นผู้สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วุฒิ
ก า ร ศึ กษ า ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร ะดั บ ปริ ญ ญา โ ททา งด้ า น
คอมพิวเตอร์ และหรือมีประสบการณ์ท างานด้าน
คอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 5 ปีเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

5. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อการสังเคราะห์ร่างกรอบแนวคิด 
และแบบสอบถามผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อประเมินความ
เหมาะสมกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

6. สังเคราะห์ร่างกรอบแนวคิดของรูปแบบการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 10 คน 
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7. สรุปความคิดเห็นที่ได้จากผู้เช่ียวชาญและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจนได้เป็นกรอบแนวคิดของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

8. ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดของ
รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
6 คน และท าการเก็บรวบรวมคะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น และ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบวิธี Likertซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน คือระดับความเหมาะสมมากที่สุดได้ 5 คะแนน
และระดับความ เหมาะสมน้อยที่ สุด ได้  1คะแนน
ตามล าดับ(บุญธรรม, 2531) และการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ คือคะแนน 4.51 – 5.00มากที่สุดและ 
คะแนน 1.00 – 1.50น้อยที่สุดตามล าดับ(บุญชม, 2535) 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(มนต์ชัย, 2545) 

9.  ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
และท าการสรุปผล 

ผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
แบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ซึ่งได้จากการสังเคราะห์โดย
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คนและประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 6 คน สรุปได้ดังนี้ 

 

รูปที่ 2กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
สังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ  

 
จากรูปที่ 2 กรอบแนวคิดเป็นการจัดการเรียนการ

สอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
แบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ 
ขั้นตอนแรกคือผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน
ผ่าน application บนโทรศัพท์มือถือก่อนเรียนเพื่อน าผล
คะแนนที่ได้มาจัดกลุ่มผู้เรียน ตามเทคนิค STAD ซึ่ง
ก าหนดให้มีการจัดกลุ่มผู้เรียน 4-5 คน โดยผู้เรียนในกลุม่ 
จะต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่เป็นทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน  

จากนั้นผู้สอนจึงให้แหล่งข้อมูลและเนื้อหาแก่
ผู้ เรียน โดยผู้สอนจะให้ เนื้อหาออนไลน์ผ่านSocial 
Media เช่นYouTube, Facebook หรือ Google Plus 
เป็นต้น เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ นั้น ให้ผู้เรียนกลับไป
ศึกษาที่บ้านผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น 
และเมื่อถึงเวลาเรียนในห้องเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมโดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน าเท่านั้น 
การจัดกิจกรรมจะท าในรูปแบบของการจัดการเรียนสอน
ในช้ันเรียนปกติ ร่วมกับการท ากิจกรรมออนไลน์ เช่น ท า
แบบฝึกหัดร่วมกันผ่าน Google Docs เป็นต้น รวมทั้ง
การท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบผ่าน application 
บนโทรศัพท์มือถือด้วย 

เมื่อท ากิจกรรมเสร็จแล้วผู้สอนจะท าการตรวจปรับ
ผลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ได้
กระท าผ่าน application บนโทรศัพท์มือถือ และจะ
ประเมินหรือให้คะแนนผู้เรยีนจากการท ากิจกรรมหน้าชัน้
เรียนหรือได้ท ากิจกรรมในห้องเรียนผ่าน application 
บนโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน ทั้งในรายบุคคลและราย
กลุ่มและจะประกาศผลคะแนนที่ผู้เรียนท าได้ในรูปแบบ
ของรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดอันดับของ
กลุ่มผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ และผู้เรียน
ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ เรียงจากคะแนนมาก
สุดไปน้อยสุด เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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จากนัน้ระบบจะท าการตรวจปรับและเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งผู้เรียนจะสามารถรู้ค าตอบจากแบบทดสอบที่ได้ท าไป
และสามารถทราบผลคะแนนของตนและของกลุ่มได้ทันที 
โดยผู้สอนจะสามารถให้ feedback หรือค าแนะน าแก่
ผู้เรียนได้ทันทีในช้ันเรียน หรือจะเป็นในรูปแบบของการ
ให้ค าแนะน าผ่าน Social Media ก็ได้เช่นกัน 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการประเมินความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายสังคมส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ซึ่งได้จาก
การประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน 
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 

 
ตารางที่ 1ผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดของรูปแบบการเรียนรูผ้่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกันแบบ
แบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธ์ิ 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กรอบแนวคิดจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 คน โดยการใช้
แบบประเมินความเหมาะสมที่สร้างขึ้น ปรากฏว่าผลการ
ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดนี้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยรวม 4.07ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45หมายความว่ากรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นนี้มี
ความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก และความเหมาะสมของ
ภาพรวมของกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ซึ่งถือว่า
กรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นนี้มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์
มากสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบได้ 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสังเคราะห์

กรอบแนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคม
ส าหรับห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันแบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ ซึ่งกรอบแนวคิดนี้
เป็นการบูรณาการการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้กรอบ
แนวคิดที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและช่วยส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมส าหรับ
ห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
แบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 

จากผลการประเมินกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้ 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นไปในทางที่สอดคล้องกันว่า การ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนได้นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่ง Flipped Classroom 
เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งจะถูกน ามาใช้ใน
ยุคปัจจุบันที่ เด็กสมัยใหม่ชอบใช้สื่อ ICT ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งยังสามารถพัฒนาสื่อ ICT เพื่อใช้
เป็นแหล่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งด้วยเป็นการน าโลก
ของโรงเรียนเข้าสู่โลกของนักเรียนในโลกยุคดิจิตอล (สุร
ศักดิ์, 2556)ซึ่งผู้เชียวชาญมีความเห็นว่า การจัดการ
เรียนรู้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคม (Social Media) จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติในช้ันเรียน ซึ่งผู้เรียนน าข้อมูลและความคิดใน
เรื่องที่ได้รับ “การสอน” ที่บ้านมา “เรียนรู้” ร่วมกันใน
ห้องเ รี ยน ซึ่ งถึ งตอนนี้ ครู จะ เปลี่ ยนบทบาทจาก 
“teacher” มาเป็น “Coach” แทน ตรงไหนที่ยังติดขัด
ก็ร่วมกันทบทวนจนกว่าจะเข้าใจ(บ ารุง, 2556) 

อีกทั้งผู้เช่ียวชาญยังมีความเห็นว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคSTAD มีลักษณะเด่น คือ การส่งเสริมให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ร่วมมือกันเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเอาใจใส่และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและต่อกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม และ
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รู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ได้ (มนต์ชัย, 2548)ซึ่งจากผล
การประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดนี้จาก
ผู้เช่ียวชาญมีค่าเฉลี่ยรวม 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.45 ซึ่งหมายความว่ากรอบแนวคิดท่ี
สร้างขึ้นนี้มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาก สามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารต่อไปได้ 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะว่า ควรน ากรอบแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ไปพัฒนาต่อ
เพื่อให้เกิดเป็นงานวิจัยในการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนส าหรับห้องเรียนกลับด้าน ส าหรับสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายแล้วและควร
ส ารวจระบบเครือข่ายของสถานศึกษาก่อน ว่ามีความ
เสถียรและพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนผ่าน
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การวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาด ของศึกษาสาขาการบัญชี ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 
จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไป
ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาหญิงมีจ านวนมากกว่านักศึกษาชายในการตอบแบบสอบถาม โดยมีนักศึกษาหญิงตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 83.3 และมีนักศึกษาชายตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.7 มีเกรดเฉลี่ย 2.50 – 3.00 มากที่สุด ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ 
เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 ร้อยละ 25 และเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 ร้อยละ 16.7 2) ข้อมูลระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
วิชาหลักการตลาดพบว่า ด้านเนื้อหาวิชาหลักการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04 มีเจตคติต่อวิชาเรียนอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับเจตคติจากมากไปหาน้อยดังนี้ นักศึกษาเรียนวิชาหลักการตลาดเป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .83 รองลงมาคือ นักศึกษาไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเวลาเรียนวิชาหลักการ
ตลาด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .83 ด้านผู้สอนวิชาหลักการตลาด พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 มี
เจตคติต่อผู้สอนอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับเจตคติจากมากไปหาน้อยดังนี้ผู้สอนสอนเนื้อหาที่อยู่ในต าราและแนะน าเอกสาร
ต าราเรียนที่เกี่ยวข้องทันสมัยแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความ
ช านาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88 และผู้สอนเป็นบุคคลที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .76 ด้านการประเมินผลการสอน พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 มีเจต
คติต่อการประเมินผลการสอนอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับเจตคติจากมากไปหาน้อยดังนี้ ควรมีการสอบซ่อมในแต่ละบทที่ไม่
ผ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .77 รองลงมาคือ การประเมินผลการเรียนควรประเมินแบบอิงกลุ่ม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 และผู้สอนมีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .79 การทดสอบเปรียบเทียบเจตคติจองนักศึกษาต่อการเรียนวิชาหลักการตลาด พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีที่มีระดับเกรดเฉลี่ยต่างกัน มีระดับเจตคติของนักศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน คือ ด้านผู้สอน 
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ABSTRACT  

 Research in this class. Aims to 1) study the attitude towards learning market principles. Study of 
Accounting In the first semester of the student population 1/2558 Accounting Year 1st Semester 1/2558 
semester enrollment of 160 was used. Questionnaire measuring attitudes toward learning market principles 
of the Faculty of Management Science in Accounting Year 1 Statistics used were frequency, percentage, 
average, standard deviation. The results showed that 1) Overview of college students found that female 
students outnumber male students in the questionnaire. The female respondents, 83.3 percent, and a male 
student respondents, 16.7 percent had a GPA 2:50 to 3:00 most 33.3 percent, followed by the GPA lower 
than 2.00 percent of 25 and GPA 2:00 to 2:50 16.7 percent. 2) the attitude of students toward the study 
found that market principles. The content of market principles With an average total of 4.04 attitude toward 
school subjects at a high level. In order attitude from descending below. Students learn the principles of 
marketing are the most useful in daily life. Has the highest average was 4.70 standard deviations. 83, 
followed by the student did not want to attend classes at the main market. Has the highest average was 
4.70 standard deviations. 83 side who taught Principles of Marketing found that the average total of 3.92 
attitude toward teaching at a high level. In order of descending the attitude of teachers to teach the content 
in textbooks and papers suggest that modern textbooks to students. Has the highest average was 4.29 
standard deviations. 81, followed by an instructor who is skilled in a profession as well.With an average of 
4.21 standard deviations. 88 and instructors are individuals who dress modestly. With an average of 4.17 
standard deviation equal. 76 The teaching evaluation found that the average total of 3.62 attitude towards 
the evaluation of teaching at a high level. In order attitude from descending below. There should be a retest 
of the chapters that did not pass. There is a maximum average standard deviation of 4.08. 77, followed by 
the evaluation should be evaluated based group. With an average of 3.92 parts of Ben Matlock standard.58 
instructors and justice in the evaluation.With an average of 3.87 of a standard deviation. 79 comparison tests 
students' attitudes toward learning principles Book Marketing Accounting found that students who have a 
grade point average as well. With the attitude of students overall and the difference is the instructor. 

ค าส าคัญ:เจตคติ การเรียน หลักการตลาด 
Keywords: Attitudes to learning the market 
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1. บทน า 
 สาขาวิชาการตลาด เป็นหนึ่งในจ านวนทั้งหมด 7 
สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา
การจัดการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
เป็ นหลักสู ต รที่ มุ่ ง เ น้น เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้านการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน
สามารถน าเทคโนโลยีทางด้านการบริหารจัดการระบบ 
สารสนเทศไประยุกต์กับวิชาชีพการตลาด สามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรมและส านึกรู้ รับผิดชอบต่อสังคม
 สาขาการตลาด จัดระบบการเรียนการสอนเป็น
ระบบทวิภาค ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปัจจุบันมีนักศึกษาทุก
ช้ันปี อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร คือ 

1.เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทั่วไป เกี่ยวกับการติดต่อ
ประสานงาน การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุมและ
การให้ค าแนะน าแก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามและประเมินผลงานเพื่อ
เสนอผู้บริหารระดับสูง 
 2. เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ส า เ ร็ จกา รศึ กษาสามารถ เป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้บริหารด้านการตลาด การจัดซื้ อและการพัสดุ การ
พยากรณ์ธุรกิจ การบุคลากร และสามารถปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชาที่ได้ศึกษาโดยตรง 
 3. เพื่อฝึกอบรมให้มีความคิดริเริ่ม กิจนิสัยในการ
ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอ สามารถ
แ ก้ปัญ หาแ ละตั ด สิ น ใ จด้ ว ย หลั ก ก า รแ ละ เ หตุ ผ ล                
อ านวยการและปฏิบัติการด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผน 

การปฏิบัติงาน การแนะน างานและการควบคุมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่าง
ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพซึ่งสามารถ
วัดผลนั้นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 4.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียร ความส านึกใน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพการตลาด ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม ตลอดจนธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแต่เนื่องด้วยวิชา
หลักการตลาด เป็นวิชาที่มีเนื้อหามากเพราะมีองค์ประกอบ
ของเนื้อหาหลายส่วน คือ ความรู้ เกี่ยวกับการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางการตลาด การ
บริหารการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด ที่นักศึกษา 
ในสาขาอ่ืนอาจจะยากที่จะเข้าใจ 
 ผู้วิจัยจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาเจตคติของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี ซึ่ งลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 
1/2558 เพื่อทราบถึงเจตคติของนักศึกษาสาขาอื่นที่มีต่อ
วิชาหลักการตลาด ของเพื่อน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาด 
ของนัก ศึกษาสาขาการบัญชีในภาคเรียนที่  1/2558 
สมมติฐานของการวิจัย 

 เจตคติของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาสาขาการบัญชี ช้ันปีที่ 1  
มีความสัมพันธ์กัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ด้านเนื้อหาเจตคตติ่อการเรียนวิชาหลักการ 
ตลาด ของนักศึกษาสาขาการบญัชีในภาคเรียนท่ี 1/2558 
ด้านประชากร 
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1.4.2 นักศึกษาสาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 คณะ 
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ในภาคเรียนท่ี 1/2558 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักศึกษาช้ันปี 
ทีสาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1/2558คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน 160 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วนท่ี 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของ
นักศึกษาท่ีมีลักษณะเป็นแบบ  มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert Scale)ส่วนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นท่ัวไปการ
ด าเนินการทดลองและเก็บรวมรวมข้อมูล 

- ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
สอนวิชาหลักการตลาด 

- ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2558 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาหญิงมี
จ านวนมากกว่านักศึกษาชายในการตอบแบบสอบถาม โดย
มีนักศึกษาหญิงตอบแบบสอบถามร้อยละ 84.3 และมี
นักศึกษาชายตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.7 มีเกรดเฉลี่ย 
2.50 – 3.00 มากที่สุด ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือเกรด
เฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 ร้อยละ 25และเกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 
ร้อยละ 16.7ข้อมูลระดับเจตคติของนักศึกษาด้านเนื้อหา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04ถือว่ามีเจตคติต่อเนื้อหาวิชา
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับเจตคติจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ นักศึกษาเรียนวิชาหลักการตลาดเป็นวิชาที่มีประโยชน์
ต่อชีวิตประจ าวันมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.70 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .83 รองลงมาคือ นักศึกษาไม่อยากเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่มเวลาเรียนวิชาหลักการตลาด มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83 
 เจตคติของนักศึกษา ด้านผู้สอนวิชาหลักการ
ตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92 ถือว่ามีเจตคติต่อผู้สอน
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับเจตคติจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ผู้สอนสอนเนื้อหาท่ีอยู่ในต าราและแนะน าเอกสารต ารา
เรียนที่เกี่ยวข้องทันสมัยแก่ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.29 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 รองลงมาคือ ผู้สอนเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88 และผู้สอนเป็นบุคคลที่แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .76 
 เจตคติของนักศึกษา ด้านการประเมินผลการสอน 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 ถือว่ามีเจตคติต่อการประเมินผล
การสอนอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับเจตคติจากมากไป
หาน้อยดังนี้ ควรมีการสอบซ่อมในแต่ละบทที่ไม่ผ่าน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .77 
รองลงมาคือ การประเมินผลการเรียนควรประเมินแบบอิง
กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 
และผู้สอนมีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .79 

อภิปรายผลการวิจัย 

ด้านเนื้อหา พบว่า ระดับเจตคติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นวิชาพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สอดคล้องกับจิตติมา 
อัครธิติพงศ์ (บทคัดย่อ : 2552) ได้ท าการศึกษาความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 
2/2552 

- ด้านผู้สอน พบว่า ระดับเจตคติของนักศึกษาอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สอนเป็นผู้ที่มีความ
ช านาญในวิชาชีพเป็นอย่างดีผู้สอนมีความเอาใจใส่ จริงจัง
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ต่อการเรียนการสอน มีความตรงต่อเวลา ผู้สอนสอนเนื้อหา
ที่อยู่ในต าราและแนะน าเอกสาร ต าราเรียนที่เกี่ยวข้อง
ทันสมัยแก่ผู้ เรียน สอดคล้องกับจิตติมา อัครธิติพงศ์ 
(บทคัดย่อ : 2552) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 2/2552 

- ด้านการประเมินผลการเรียน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การประเมินผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม ผู้สอนมีความยุติธรรม
ในการประเมินผลการเรียน สอดคล้องกับจิตติมา อัครธิติ
พงศ์ (บทคัดย่อ : 2552) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจ าปีการศึกษา 2552 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ควรมีการปรับปรุงในด้านสื่อ
การสอน อุปกรณ์ช่วยส่วนให้ทันสมัย และควรมีการจัด
กิจกรรมกลุ่มให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ ด้านการ
ประเมินผลการสอนควรมีการสอบซ่อมในแต่ละบทท่ีไม่ผ่าน 

ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเรื่อง
ของการพัฒนาเทคนิคการสอน สือ่การสอน เนื้อหาที่จะช่วน
กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจและเข้าใจในเนื้อวิชามาก
ยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนในการท าวิจัย ดร.สุวิทย์
ไวยทิพย์และอาจารย์วรรณวิมล นาคทัด ท่ีให้ค าปรึกษาด้าน
เนื้อหาและเทคนิคการท าวิจัยในช้ันเรียนให้มีความถูกต้อง
และสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น รวมทั้ งขอขอบคุณนักศึกษา
ส าขา วิ ช าก า รบัญ ชี  ช้ั น ปี ที่  1  คณะ บริ ห า ร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเปรียบเทียบเจตคติ 
ต่อการเรียนวิชาหลักการการตลาดเป็นอย่างดี 

เอกสารอ้างอิง 
กฤษณา ศักดิ์ศรี. จิตวิทยาการศึกษา. ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

นิยมวิทยา. กรุงเทพมหานคร, 2530. 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

A Group Counseling Model for Developing Responsible Ethical Behaviors  
In Phetchabun  Rajabhat University Students 

สุเทพ  ธรรมะตระกูล (Suthep  Dhamtrakool)* จตุรพร  ลิม้มั่นจริง (Jturaporn Limmunching)** 
 
บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  2. สร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา  โดยบูรณาการ
เทคนิควิธีการให้ค าปรึกษาจากทฤษฎีให้ค าปรึกษา  และ    3. การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มกับ
นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  12  คน ผลการศึกษาพบว่า  1.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง  
2.  ได้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มและ คุณภาพของรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก  3. ผลการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบสูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   
       

Abstract 
The purpose of this  research was  to  1.  The study situation of the students , responsible ethical 

behaviors    2. To  construct the group  counseling model for developing the students, responsible ethical 
behaviors under study involved integrating an  array of theories  and  approaches  used  in counseling  3. To  
evaluate the group counseling  to 12 students the experimental group. Findings were as follows: 1.The responsible 
ethical behaviors were at a moderate level  2.The group counseling model and the quality  was at a very good 
level    3.  The results of the group counseling model areas follows: The students ,responsible ethical behaviors  
was higher  and  satisfaction  with  developed responsible was at the highest level  
 
 
 
 
ค าส าคัญ  :  รูปแบบการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่ม  ,  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
Keywords  :  Group Counseling Model ,   Responsible ethical behaviors 
สถานะ *นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
          **อาจารยป์ระจ าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
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บทน า   
         ความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง  เป็นปัจจัยอันส าคัญที่ช่วยให้สังคม
เป็นระเบียบ  เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มุ่งมั่น   ตั้งใจที่
จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยการยอมรับและส านึกใน
การกระท าของตนเอง ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญที่
บุคคลจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน  ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบจะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ใน
สังคมอย่างมีความสงบสุข ความรับผิดชอบมีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคน  
และแสดงออกมาในการปฏิบัติ หน้ าที่ ที่ ตนได้ รั บ
มอบหมาย  และเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  (ชูชาติ มงคลเมฆ , 
2553)  ขณะเดียวกัน พระมหาสุริยา  โอภาโส  ( 2553) 
มีความเห็นว่าคนที่มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้
บุคคลปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎจริยธรรมและ
หลักเกณฑ์ของสังคมโดยไม่ต้องมีการบังคับจากผู้อื่น   ท า
ให้เกิดวามก้าวหน้า   สงบสุขเรียบร้อยในสังคม   ส่วนคน
ที่ขาดความรับผิดชอบย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจในการ
ท างานส าคัญใด ๆ และมักได้รับค าต าหนิในการท างาน 
คนที่ขาดความรับผิดชอบจะเป็นคนที่ เฉื่อยชา  ไม่
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคใด ๆ ได้  ต้องพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอ  
กลายเป็นคนไม่มีความสามารถ และไม่มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง  คนที่ขาดความรับผิดชอบจะท างานใด ๆ ไม่
บรรลุจุดมุ่ งหมายได้ทัน เวลา   ไม่ก่อให้ เกิดความ
เจริญก้าวหน้าในสังคมแต่อย่างใด  ท าให้สังคมวุ่นวาย  
ไม่เรียบร้อย  ไม่มีระเบียบแบบแผน  เป็นเหตุให้เกิด
ความเสื่อมทั้งประโยชน์ตนเองและสังคม  (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน , 2544)  สรุปจากผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษา  ตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11  
(พ .ศ  .2555  - 2559)  พบว่า  ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่มี
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่ขาดความรับผิดชอบในการ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน     การแต่งกายไม่เหมาะสม  การไม่
เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ และครูอาจารย์   การเที่ยวเตร่             
การตั้ งครรภ์ ในวัย เรี ยน  และผู้ วิ จั ย ได้สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง สอบถามอาจารย์ผู้สอนและสังเกตพฤติกรรม
ต่าง  ๆ ของนักศึกษา  ท าให้ทราบว่า  นักศึกษามีปัญหา

พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ     สุวรีย์  ชิตะปรีชา  (2553) ที่ศึกษา
พบว่า  สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมการขาดความ
รับผิดชอบของนักศึกษา ได้แก่ ปัญหาครอบครัว  พ่อแม่
แยกทางกัน   ปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสั งคม ปัญหาการคบเพื่ อน   ท าให้ขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม  

        จากปัญหาการขาดความรับผิดชอบดังกล่าวนี้    
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ก าหนด
แนวทางพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่   11 

(พ .ศ  .2555 – 2559)  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนด้านความรับผิดชอบ และด าเนินการ
ประเมินในทุกรายวิชามีการให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถูกต้อง

ในการแก้ปัญหาต่างๆ  Balderson  (2006)  ได้พัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและพฤติกรรมทาง
สังคมในห้องเรียน  โดยวิธีกระตุ้นให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ด้านบวกทางสังคม    โดยใช้การอภิปรายกลุ่ม การ
ตั้งเป้าหมาย  และการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อ
ตนเองของนักเรียนแต่ละคนและพฤติกรรมในสังคม
ห้องเรียน ผลการทดลองพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อตนเองและพฤติกรรมทางสังคมในด้านบวก
ดีขึ้น และ การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นวิธีหนึ่ ง                 
ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ ได้อย่างดี กล่าวคือการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่ม  เป็นวิธีการที่จัดให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม
กลุ่มแลกเปลี่ยนระดมแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ   
ร่วมกัน สามารถท าให้เข้าใจตนเองและแก้ปัญหาต่าง ๆ   
ได้อย่างดี  และสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ    
เสรี  ใหม่จันทร์   (2553) ,    รัศมี    ชัยมูล  (2554) และ  

กิตติพร   อุดมรัตนกูล ชัย  (2552)  ซึ่ งพบว่า  การให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มช่วยให้บุคคลได้ร่วมมือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ได้ อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่มีพลวัตและมีทฤษฎีที่แตกต่างหลากหลายในความเช่ือ 
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หลักการและวิธีการ  การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มจึง
แตกต่างกันตามทฤษฎีที่ยึดถือ การด าเนินการให้
ค าปรึกษา จึงเป็นทักษะของบุคคลที่จะบูรณาการ
หลักการและเทคนิควิธีจากทฤษฎีต่าง ๆ มาด าเนินการให้
ประสบผลส าเร็จ    ดังนั้น   ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ โดยมุ่งบูรณาการ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษาตามทฤษฎีการ
ให้ค าปรึกษาที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันและสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จึงสนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบเพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ให้แก่ประเทศชาติต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
        1.  เพื่อศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
       2.  เพื่อสร้างรูปแบบการใหค้ าปรึกษาแบบกลุม่เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั   
       3.  เพื่อประเมินผลการใช้รปูแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ 

ทฤษฎีเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ        
กรอบแนวคิดการวิจัย 
       ทฤษฎีเอกกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
        ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย  ได้แก่    
     1 .แนวคิดและทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
 แนวคิดเป็นการสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบูรณา
การทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย

ทฤษฎีดังต่อไปนี้  1.1.ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  1.2.ทฤษฎี
เผชิญความจริง   1.3. ทฤษฎีวิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร  
1.4.ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง   1.5. ทฤษฎีลักษณะ
และองค์ประกอบ    1.6. การให้ค าปรึกษาตามแนวพุทธ 
     2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็น
แนวคิดเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยใช้ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ประกอบด้วย 2.1 ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม 2.2 ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก        
    3. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผดิชอบ และ   
    4. รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ  

   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่    
     1.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่ม   ได้แก่ เสรี  ใหม่จันทร์(2553)  ,  รัศมี ชัยมูล  

(2554), กิตติพร  อุดมรัตนกูลชัย (2552) ,  ภักดี อ่องมะลิ 
(2553) , ชัยธวัช  อุตเสน (2551) และนิตยา  ศรีภูธร 
(2555) ท าการศึกษาการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบ   และ  
      2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ชูศรี  สุวรรณ  (2551) 
ศึกษาปัญหาการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ,  สุวรีย์   ชิตะปรีชา (2553)  ศึกษาสาเหตุที่
นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  และ alderson  

(2006)  ท าศึ กษาการพัฒนาพฤติกรรมด้ านความ
รับผิดชอบ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มโดยบูรณาการ
ทฤษฎี ประกอบด้วย  
1.พฤติกรรมนิยม   
2.เผชิญความจริง    
3.วิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร   
4.ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง  
5. ลักษณะและองค์ประกอบ 
6.ต้นไม้จริยธรรม  
7.แนวพุทธศาสนา   
8.จริยธรรมของโคลเบิร์ก     
 
 
 

พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมดา้น

ความ
รับผิดชอบ 
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        การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพัฒนาเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  มี  3   ขั้นตอน คือ  
       ขั้นที่  1 ศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
       ขั้นที่ 2. สร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ    
       ขั้นที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ 
       ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
โดยด าเนินการดังนี ้
      1.ส ารวจ ปัญหาพฤติกรรม เ ชิ งจริ ยธรรม ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ด าเนินการเป็น 2 ส่วน
คือ 1) สอบถามสภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม นักศึกษา จ านวน 100 
คน  อาจารย์ผู้สอน  50 คน  และ 2)สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
20 คน เรื่องสภาพปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักศึกษา  
     2 สร้างนิยามปฏิบัติการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ โดยการจัดการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 7  คน  และวิเคราะห์เนื้อหา  
      3. สร้างแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏตามนิยาม
ปฏิบัติการ  
      4.เก็บข้อมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ จากกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา  ช้ันปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 14 แห่ง 
จ านวน 1,057 คน  
      ขั้นตอนที่ 2. ด าเนินการสร้างรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ  โดยมีขั้นตอนการรสร้าง  ดังนี ้ 
 ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม    

 ขั้นที่  2 จัดท ากรอบแนวความคิดในการสร้าง
รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา โดย
บูรณาการทฤษฏีการให้ค าปรึกษา       
 ขั้นที่  3 วิเคราะห์องค์ประกอบของทฤษฎีที่น ามาใช้
ในการให้ค าปรึกษาดังกล่าว  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก
จากทฤษฎีการให้ค าปรึกษาท่ีได้รับการยอมรับในปัจจุบัน   
และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
      ขั้นที่ 4.ด าเนินการจัดท ารูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
        ขั้นที่ 5.   ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
และประเมินคุณภาพของรูปแบบการให้ค าปรึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5  คน  
         ขั้นที่ 6.รับรองรูปแบบการให้ค าปรึกษาสร้างขึ้น  
โดยการจัดกลุ่มสนทนาผูท้รงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษา         
     ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
        ขั้นที่1. น ารูปแบบการให้ค าปรึกษา ที่ได้รับการ
รับรองแล้วไปสร้างแผนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อ
พัฒนาจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ  จ านวน 11 ครั้งๆ
ละ   1:30 ช่ัวโมง  ก าหนดให้สมาชิกเข้าร่วมกลุ่มสัปดาห์
ละ 3  ครั้ง รวมเวลาทั้งสิ้น  16.30  ช่ัวโมง  
        ขั้นที่ 2.ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและ
ความเป็นไปได้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแผนการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบที่สร้างขึ้นนั้นโดยจัดกลุ่มสนทนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
       ขั้นที่ 3. ปรับปรุงแผนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ตามผลที่ได้
จากกลุ่มสนทนาของผู้เชี่ยวชาญ   
      ขั้นที่ 4. ทดลองใช้ กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 12  คน และปรับปรุงแก้ไขความเหมาะสมให ้  
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สามารถน าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบส าหรับ
นักศึกษาได้ 
       ขั้นที่ 5. เตรียมการจัดกิจกรรมการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบส าหรับนักศึกษาได้แก่ การจัดกลุ่มตัวอย่าง  
ก าหนดการ สถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น 
         ขั้นที่ 6. ด าเนินการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบกับ
กลุ่มตัวอย่างตามแผนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อ
พัฒนาจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ โดยใช้แบบ
แผนการทดลอง แบบสองกลุ่ม ที่มีการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง 
        ขั้นที่ 7. หลังสิ้นสุดการทดลอง  ให้นักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ 
รับผิดชอบ  เก็บคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนหลังการทดลอง      
        ขั้นที่ 8. น าคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลัง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบความแตกต่างของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบก่อนและหลังการพัฒนาและท าการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้วยรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม แล้วสรุปผล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
     1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติ
พื้นฐานของแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
1,057  คน วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ และ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของแบบวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษา 

      2 การวิเคราะห์ผลการทดลอง  ได้แก่    
       2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ 
นักศึกษากลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  โดยพิจารณาจากค่า  t – test  for 
 Dependent Samples   
       2.2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ 
นักศึกษากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  โดยใช้ t – test   
แบบ Independent 
       2.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจในรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 
       2.4 วิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากการตอบแบบ
ประเมินผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกลุ่มตามรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มของกลุ่มนักศึกษาที่ เป็นกลุ่ม
ทดลอง  

ผลการวิจัย 
   ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้  
     1. การศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษา ประกอบด้วย 
      1.1 ผลการส ารวจสภาพปัญหาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถามของ
นักศึกษา  อาจารย์ผู้สอน  และผู้ปกครองเพื่อศึกษา
พฤติกรรมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบมี
คะแนนค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยผลตามทัศนะของนักศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ  2.49 ผลตามทัศนะอาจารย์ผู้สอน
คะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  2.38   และผลตามทัศนะของ
ผู้ปกครองเห็นว่าพฤติกรรมที่ต้องเข้ารับการพัฒนาอันดับ
แรก คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ 
     1.2 ผลการก าหนดนิยามพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบ  โดยใช้เทคนิคสนทนากลุ่มโดยผู้ทรง 
คุณวุฒิ   จ านวน  7  คน และน ามาสรุปเขียนนิยามศัพท์
เฉพาะ โดยมีความคิดเห็นตรงกันคือ พฤติกรรมเชิง
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จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วย   2 
องค์ประกอบคือ  
         1.ความรับผิดชอบต่อตนเอง ประกอบด้วย ความ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การดูแลรักษาสุขภาพ   การรู้จักใช้
จ่ายอย่างมีความประหยัด   
         2.ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย การดูแล
รับผิดชอบต่อบุคคลในครอบครัว  การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  และ การปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนที่ดีขององค์การและสังคม  
        1.3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงยืนยัน เพื่อยืนยันเชิงประจักษ์สรุป
แนวความคิดองค์ประกอบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7 คน  ผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  ค่า 2    มีค่าเท่ากับ 4.149        
ค่า  P มีค่าเท่ากับ  0.386  ค่า   GFI   มีค่าเท่ากับ  0.999   
AGFI   มีค่าเท่ากับ  0.993  CFI มีค่าเท่ากับ 1.00  RMR  มี
ค่าเท่ากับ  0.00818   และ RMSEA   มีค่าเท่ากับ 0.00635  
จากค่าดัชนีดังกล่าว แสดงให้ เห็นได้ว่า โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ 2 องค์ประกอบ   ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบต่อตนเอง   และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีค่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์     

        1.4 ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษา พบว่า  พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า     
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง         
อยู่ในระดับ ปานกลาง   และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับ  ปานกลาง   

       เมื่อพิจารณาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า  
       พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเองซึ่งประกอบด้วยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่น
ใฝ่หาความรู้ อยู่ในระดับ มาก  การดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยของตนเองให้สมบูรณ์ และแข็งแรง อยู่ในระดับ 

ปานกลาง  และ การรู้จักประมาณการใช้จ่ายเงินและมี
ความประหยัด  อยู่ในระดับ ปานกลาง  
       พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ซึ่งประกอบด้วย   การดูแลรับผิดชอบต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องในครอบครัว อยู่ในระดบัมาก การมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รกัษาผลประโยชน์ 
เกียรตยิศ ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดับปานกลาง   
และการปฏิบัตติามระเบยีบแบบแผนท่ีดีขององค์กรและ
สังคม  รักษาสมบัติของส่วนรวมปฏิบัติตนให้เป็นพลเมือง
ดีของสังคม  อยู่ในระดับปานกลาง   
       2. ผลการสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
เ พ่ื อ พัฒนาพฤ ติกรรม เชิ งจ ริยธรรม ด้านความ
รับผิดชอบส าหรับนักศึกษา  เป็นรูปแบบการให้
ค าปรึกษาท่ีเกิด 
จากการการหลอมรวมแนวคิดทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  
ต่าง ๆ 8 ทฤษฏี   ได้องค์ประกอบดังต่อไปนี้    
     1.จุดมุ่งหมายการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม   
       1.1 เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเอง  
       1.2 เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถประเมินตนเอง
และ  ตัดสินใจแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทฺธิภาพ  
       1.3 เพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้
ไปพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   
     2.หลักการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  มีหลักการส าคัญ 
ดังนี ้
     2.1  ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา
กับผู้รับค าปรึกษา 
    2.2  เป็นหลักการท่ีสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถ
สร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ            
    2.3  เน้นการส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบเป็น
ส าคัญ  
    2.4 เป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มที่ยึดหลัก
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
       3. เทคนิควิธีการในการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  
ประกอบด้วย เทคนิคการเสริมแรง  เทคนิคการเรียนรู้
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จากตัวแบบ  เทคนิคการฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก    
เทคนิควิธีการทางความคิด วิธีการทางอารมณ์ วิธีการ
ด้านพฤติกรรม เทคนิคในการวางแผนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษา  เทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลพฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษา  เทคนิคการ
ซักถาม  เทคนิคการเผชิญหน้า เทคนิคการสะท้อน และ
เทคนิคการสรุปความ  

       4.บทบาทผู้ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบ จะมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
         4.1 เป็นผู้เช่ียวชาญในการประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา  
         4.2 สามารถที่จะเลือกใช้เทคนิควิธีการที่มีความ
เหมาะสมในการส่งเสริมและพัฒนาความรับผิดชอบใน
ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกกลุ่ม 
         4.3 ผู้ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มควรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  

  4.4 ผู้ให้ค าปรึกษามีความสัมพันธภาพที่ดีให้ 
ก าลังใจและให้ความมั่นใจแก่สมาชิกกลุ่มผู้รับค าปรึกษา 
         4.5 ผู้ให้ค าปรึกษา สามารถเข้าใจและสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพิ่มขึ้น   
         4.6 ผู้ให้ค าปรึกษาควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง สามารถ
ประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ของตน และพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น      
      5.ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนา
พฤติ ก ร ร ม เ ชิ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอบ 
ประกอบด้วย  3  ขั้นตอนคือ     

ขั้นที่ 1  ขั้นสร้างสัมพันธภาพ    
ขั้นที่  2  ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา  
ขั้นที่  3. ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา   

      6.บทบาทของผู้รับค าปรึกษา  มีบทบาทส าคัญดังนี้ 
6.1 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมและปฏิบัติตาม

แผนการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  

6.2 สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่ที่
จะต้องพัฒนาความรับผิดชอบภายใต้สภาพการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีการส ารวจ  เข้าใจตนเองและตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้
ประสบผลส าเร็จ   
            6.3 สามารถท่ีจะเล่าเรื่องราวข้อมูลต่าง ๆ ของ
ปัญหา รับรู้เกี่ยวกับตนเอง   
            6.4 มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  
สามารถท่ีจะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
            ซึ่งรูปแบบการให้ค าปรึกษาทั้งองค์ประกอบนี้
จะมีพลวัตตามกระบวนการของการให้ค าปรึกษาที่จะ
ช่วยให้สมาชิกได้พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของตนเพิ่มขึ้นได้ 
       3.  ผลการประเมินรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษา  มีผลดังนี ้
      3.1 ผลการ เปรี ยบ เที ยบความแตกต่ า งของ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษากลุ่ มทดลอง ก่อนและหลั งได้ รับการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรม   
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังการ
เข้ารับการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มสูงกว่าก่อนเข้ารับ     
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ  .01 
     3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา กลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 
   3.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ม
ทดลองต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบตามรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มทดลองหลังจากการเข้าร่วมกลุ่มให้ค าปรึกษา พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบตามรูปแบบการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และ
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แยกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านขั้นตอนและวิธีการในการให้
ค าปรึกษา มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  ด้านการ
วัดผลและประเมนิผล มีความพึงพอใจในระดับ มาก และ
ด้านการสร้างสัมพันธภาพ มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
       3.4 ผลจากการตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกลุ่ม
ตามรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มของกลุ่มนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มทดลอง ปรากฏว่า รูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มนี้ เป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ และ
เป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่สามารถน าไปใช้ในการ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบ
ของตนเองและบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
        ผลจากการศึกษารูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในครั้งนี้ สรุปได้ว่า 
      1.  ผลการศึกษาสภาพพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า
อยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีองค์ประกอบ ความ
รับผิดชอบต่อตนเองด้านความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่น
ใฝ่หาความรู้ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของตนเอง  และด้านการใช้จ่ายเงินอย่าง
ประหยัด  อยู่ในระดับ ปานกลาง และองค์ประกอบด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการดูแลครอบครัว อยู่ใน
ระดับ มาก   ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย และด้านการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนท่ี
ดีขององค์การและสังคม อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจาก
ผลการศึกษาความรับผิดชอบดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะ นักศึกษา
ส่วนใหญ่  ยังมีแนวความคิด  และมีรสนิยมที่พึงพอใจ
ด้านวัตถุนิยม ท าให้มีการใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย ขาดความ
ส านึกในบทบาทหน้าที่และความเหมาะสมในการด าเนิน
ชีวิตของการเป็นนักศึกษา  และผลการวิจัยของ  ชูศรี  
สุวรรณ  (2551) ที่พบปัญหาส าคัญ  5 อันดับแรกในการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ  
ดังนั้น ครู อาจารย์ และครอบครัวควรให้การอบรม เลี้ยง

ดู เอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น และปลูกฝังเจตคติที่
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง สุวรีย์  ชิตะปรีชา  (2553)  ที่ศึกษา
พบว่า สาเหตุที่นักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น  
เนื่องมาจากครอบครัวอ่อนแอ ขาดการขัดเกลา  ขาดการ
อบรมสั่งสอน  การให้ความรัก ความเอาใจใส่  การอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม    
      2. ผลการสร้างรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา  เป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มท่ี
พัฒนามาจากการบูรณาการแนวคิด เทคนิควิธีการการให้
ค าปรึกษาจากทฤษฎีต่าง ๆ แล้วได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ ได้ท าการทดลองใช้ 
และประเมินผลรับรองยืนยันความมีประสิทธิผลของ
รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มว่า เป็นรูปแบบการ               
ใ ห้ ค า ป รึ กษ าแบ บกลุ่ ม ที่ มี อ ง ค์ ป ร ะก อบส า คั ญ  
ประกอบด้วย  1.จุดมุ่งหมายสามารถช่วยให้สมาชิก รู้จัก
ตนเอง เข้าใจตนเอง  มีแนวทางการตัดสินใจการแก้ไข
ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี   2. มีหลักการที่สามารถช่วย
ให้สมาชิกร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดย เน้นการ
ส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบเป็นส าคัญ  3. ผู้ให้
ค าปรึกษาสามารถเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเพ่ิมขึ้น  4.บทบาทของสมาชิกกลุ่ม
สามารถพัฒนาความรับผิดชอบภายใต้สภาพการเรียนรู้
ร่วมกัน 5.มีกระบวนการในการให้ค าปรึกษา 3  ขั้นตอน
คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพ ขั้นที่  2 ขั้น
ด าเนินการให้ค าปรึกษา  และขั้นที่  3. ขั้นยุติการให้
ค าปรึกษา  6. สามารถบูรณาการเทคนิคในการให้การ
ปรึกษาได้อย่างหลากหลาย อาทิ เทคนิคการเสริมแรง  
การเรียนรู้จากตัวแบบ  การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก  
วิธีการทางพุทธศาสนา  เทคนิคการซักถาม  เทคนิคการ
เผชิญหน้า เทคนิคการสะท้อน   และการสรุปความ เป็น
ต้น นอกจากนี้องค์ประกอบทั้ง 6นี้จะเอื้อให้เกิดพลวัตที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม
จริยธรรมด้านความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้นได้   
       จากการน ารูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ดังกล่าวนี้จัดท าแผนการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนา
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จริยธรรมด้านความรับผดิชอบ  และน าไปทดลองกับกลุ่ม 
นักศึกษา ก็พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบสูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบในระดับที่สูง
มาก  ผลจากการตอบแบบประเมินการเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ปรากฏว่า สมาชิกส่วนใหญ่ เห็นว่า 
การให้ค าปรึกษาครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่ท าให้สมาชิก
แต่ละคนรู้จักตนเองและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นกระบวนการที่เน้นสัมพันธภาพที่ดี ท าให้
ทุกคนมีความจริงใจและสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับ Corey (2004)      
และ Ohlsen (1970)  ที่กล่าวไว้ในจุดมุ่งหมายของการ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม   ดังนั้น  รูปแบบการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมานี้  จึงยืนยันได้ว่า เป็น
รูปแบบการให้ค าปรึกษาที่ สามารถน าไปใช้ในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบส าหรับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง 

3.ผลการประเมินรูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบ  พบว่า รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ จากข้อค้นพบ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชัฏ   กลุ่ม
ทดลอง หลังการเข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม สูงกว่าก่อน
เข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม    และนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบตามรูปแบบการให้ค าปรกึษาแบบกลุ่มโดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จากผลการทดลองนี้  สอดคล้องกับ 
รายงานวิจัยของ ภักดี  อ่องมะลิ (2553) , รัศมี  ชัยมูล 
(2554) ชัยธวัช  อุตเสน (2551)   และนิตยา  ศรีภูธร 
(2555) ที่ศึกษาพบว่า การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มดาม
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎียึด
บุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  มีผลต่อ
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมสูงขึ้น จากผล
กาวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถยืนยันได้ว่า  รูปแบบ
การการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้  

สามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบส าหรับนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้  

ข้อเสนอแนะ 
     1. รูปแบบการให้ค าปรึกษานี้   สามารถน าไปใช้ได้
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ ได้โดยปรับเทคนิค วิธีการและเลือกใช้ทฤษฎีต่าง ๆ 
ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการของผู้มาขอรับค าปรึกษา                      
     2.ควรศึกษาการใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม
ทฤษฎีอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาเพิ่มเติม   
 
กิตติกรรมประกาศ 
         ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วย
ได้รับการให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
จตุรพร ลิ้มมั่นจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุวัติ คูณแก้ว  
แล ะ รอ งศ า สตร าจ า รย์ บุ ห ง า  ว ชิ ร ะศั กดิ์ ม งค ล    
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ประกอบด้ วย  ดร .  อ านาจ   บั วศิ ริ   และ  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เลี้ยววาริณ และคณะกรรมการ
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์
พิเศษ   ดร.จิรโชค วีระสย  รองศาสตราจารย์  ดร.เรียม  
ศรีทอง , รองศาสตราจารย์  ดร. ดุษฎี   โยเหลา ,  
รองศาสตราจารย์ มุ กดา   ศรี ย งค์   และ  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม ที่กรุณาให้
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์  ท าให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง  
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

The Creative Leadership of Primary School Administrators  
in Kudmarkfai-Oopmoong Cluster under The Office of Udon Thani  

Primary Educational Service Area 1 
 

นายอ านาจ อ้อมนอก (Umnaj Omnok) 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

การรับรู้ของครูผู้สอน ประชากรคือครูผู้สอนจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) เพื่อ
ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการศึกษาของครูผู้สอน พบว่า ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล ให้ความส าคัญครูผู้สอนทุกคน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ความเท่าเทียมกัน ทั้งยังรับฟังความคิดเห็น สร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย ด้านความยืดหยุ่น รับฟัง
ข้อเสนอแนะ กล้าที่จะแสดงออก กล้าพูด มั่นใจในตนเอง จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมครู ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา สร้างสารสนเทศทางการบริหารจัดการ
โรงเรียน ส่งเสริมความคิดใหม่ ท าสิ่งใหม่ คิดอย่างเป็นระบบ  

 

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to study the creative leadership of primary school 

administrators recognition of teachers under Kudmarkfai-Oopmoong school group, Nongwuaso District, 
Udon Thani Province, and 2) to describe the creative leadership of primary school administrators 
recognition of teachers under Kudmarkfai-Oopmoong school group, Nongwuaso District, Udon Thani 
Province. The research findings were found as follows: The level of the creative leadership of primary 
school administrators revealed that teachers, opinions were at high level, for overall. The Creative 
Leadership of Primary School Administrators as described  revealed that teachers had shown that  the 
individual of primary school administrators: the teachers are all important, no discrimination in 
equality, hearing supervision of performance, morale praise and friendly towards subordinates, for 
flexibility primary school administrators listen to suggestions from stakeholders, dare to express 
themselves, have self-confidence, teachers and support personnel solutions, encourage teachers and 
personal using knowledge, create a good organizational climate, the environment is conducive to the 
operation, and  the creativity primary school administrators, encourage teachers to be trained the 
knowledge to deploy to the context apply technology for learning, encourage using innovation 
information technology use to solve problems, encourage new ideas, the systemic thinking. 

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  
Key Words: Creative Leadership  
นักศึกษา หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี
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บทน า 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการศึกษาท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) รัฐบาลเล็งเห็นถึง
ความ ส าคัญของการจัดการศึกษาจึงได้ก าหนดนโยบาย
ในการจัดการศึกษาไว้ตามแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้าง ทุนของประเทศที่มีให้
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ มี พ ลั ง เ พี ย ง พอ ใน ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ
โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกัน
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554: 68) 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งหมาย
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารและพัฒนาการศึกษาใน
ปัจจุบันจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม โดยสถานศึกษา
จะมีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเอง
มากขึ้นท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับบทบาท
หน้าที่เพื่อปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม่ได้
อย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีทักษะทางการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อม มีสมรรถนะ
และศักยภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  สามารถ
บริหารจัดการศึกษาและด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
สามารถบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 25) 

ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษานับว่ามีความส าคัญที่สุด
ที่จะน าพาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
และประสบผลส าเร็จ เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้น าและ
เป็นผู้สร้างก าลังใจไปสู่การปฏิบัติงานของครู  โดย
ค านึงถึงลักษณะบทบาท และหน้าที่ของตนเอง เพื่อ
น าพาการบริหารงานในสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ใน
บางครั้งอาจมีปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งอาจเป็น
ผลสืบเนื่องโดยตรงจากผู้บริหาร พฤติกรรมที่แสดงออก
ของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวใน
การบริหารงาน ความศรัทธา ความเช่ือมั่นต่อตัวผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นผลท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ท างานได้เป็นอย่างดีการแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้นมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูดังนั้น
ผู้บริหาร 

ในฐานะที่เป็นผู้น ามีหน้าที่ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิพลนั้นต้องแสดง บทบาทและหน้าท่ีให้เหมาะสม
กับต าแหน่งเพื่อให้ครูในสถานศึกษาเกิดความศรัทธา 
และยอมรับในการบริหารงาน ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องคอย
กระตุ้ นและควบคุ มกา รปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ขอ งครู ใ น
สถานศึกษาให้ เ กิดความร่วมแรงร่วมใจกันในการ
ปฏิบัติงานให้ไปสู่ เป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา จะไม่
ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน ตามเป้าหมายของ
องค์การ ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น า (บุญธรรม ไวยมิตรา, 
2553: 1) ภาวะผู้น าจึงมีความส าคัญส าหรับผู้บริหารใน
สถานศึกษา 

 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เน้นการน าบุคคลอื่น
ผ่านกระบวนการหรือวิธีการความร่วมมือ เป็นการค้นหา 
การแก้ปัญหาด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ เป็นวิธีการ
หรือกระบวนการที่เรียบง่ายไม่ ยุ่งยาก ซับซ้อนแต่ได้
ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม (Basadur, 2008: 18) ผู้บริหารที่มี
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ตอบสนองเชิงจินตนาการ ต่อสิ่ง
ต่างๆ โดยการประสานงานกับบุคคลอื่น ด้วยแนวทาง
หรือวิธีการใหม่ๆอย่างท้าท้ายอีกทั้ งยังเป็นผู้สร้าง
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สภาพแวดล้อมเพื่อให้ เกิดการริ เริ่ มสร้างสิ่ งใหม่ๆ 
สนับสนุนให้ผู้อื่นมีความสร้างสรรค์  (กิตติ์กาญจน์  
ปฏิพันธ์, 2555: 112) ในโรงเรียนประถมศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถน าโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ  

 โรงเรียนในกลุ่มกุดหมากไฟ -อูบมุง อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นกลุ่มโรงเรียน
ในชนบทกึ่งเมือง สภาพแวดล้อม สังคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความ
ต้องการของผู้เรียนผู้บริหารในโรงเรียนกลุ่มกุดหมากไฟ-
อูบมุ งมีผลงานที่ โดนเด่นที่ สะท้อนภาวะผู้น า เ ชิ ง
สร้างสรรค์ ได้แก่รางวัลเหรียญทองศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลคุรุสภา 
เข็มทองค าคุรุสภาสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กพระราชทาน และยังพบว่า
ค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับท้องถิ่น ระดับชาติของกลุ่ม
โรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง สูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกระดับ 
เป็นสิ่งบ่งช้ี ที่ท าให้ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มกุดหมากไฟ - 
อูบมุง มีความเป็นตัวของตัวเอง หรืออาจเรียกได้ว่ามี
ความเป็นปัจเจกบุคคล รวมทั้งต้องมีความยืดหยุ่นและมี
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถปรับตวัน าโรงเรียนไปสู่
เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังกล่าว ดังนั้นการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
จะท าให้ผู้บริหารได้ใช้ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความ
ยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนได้(ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 2557: 3) ดังนั้น
จะเห็นว่าการรับรู้ของครูต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร จึ งถือเป็นประเด็นส าคัญซึ่ งถ้าครูรับรู้ ว่ า 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มาก น่าจะท าให้ครู
ร่วมมือปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนและ
คุณภาพการศึกษา 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
กลุ่มกุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี ตามความคิดเห็นของครู ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของสตอลล์และแทมเพอร์ลีย์ 
(Stoll &Temperley, 2009) ซึ่งประกอบด้วย 1)ความ
เป็นปัจเจกบุคคล (Individuality)2) ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) 3)ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดย
เป็นการศึกษาระดับภาวะผู้น าเ ชิงสร้างสรรค์และ
การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยคาดว่าผลการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลส าคัญ ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในตัวผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารโรงเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้ของ
ครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

2.เพื่อศึกษาภาวะผู้น า เ ชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน
กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ -อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

วิธีการวิจัย 
            การวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Approach) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative  Method) ร่วมกับ วิธีการเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) 
 
            1.ภาวะผู้น า เ ชิงสร้ างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ประชากร ประกอบด้วย ครูผู้สอน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 100 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 80 คน โดย
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วิธีการดังนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง
เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-
610) แล้วก าหนดสัดส่วนจ าแนกตามโรงเรียน ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 80 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) จากนั้นใช้การสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ ความ
เป็ นปั จ เ จก บุคคล  ( Individuality) ค ว ามยื ดหยุ่ น 
(Flexibility) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตามการ
รับรู้ของครูผู้สอน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวัด อยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 
1.0 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical  Package  of Social Sciences: SPSS) ใน
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
            2.การศึกษาภาวะผู้น าเ ชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล  ซึ่ งประกอบด้ วย  ครู ผู้ ส อน โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประจ าปี 2557 จ านวน
ทั้งหมด 9 โรงเรียน จ านวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัย ได้น าเสนอข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 

    1. การศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมาก
ไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
   การศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวม ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาหาค่าเฉลี่ย ( ̅)  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการศึกษาปรากฏ 
ดังรายละเอียดในตาราง 

ตาราง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล 
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหาร ( ̅) (S.D) 
แปล
ผล 

    ความเป็นปัจเจกบุคคล 3.78 0.82 มาก 
    ความยืดหยุ่น 3.72 0.83 มาก 
    ความคิดสร้างสรรค ์ 3.66 0.81 มาก 

โดยรวม 3.72 0.82 มาก 

     จากตาราง พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 3.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 3 ด้านคือ ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล  
( ̅ = 3.78) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านความ
ยืดหยุ่น ( ̅ = 3.72) และด้านความคิดสร้างสรรค์  
( ̅ = 3.66) ตามล าดับ  

2. การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน  
กุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  
    2.1 ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individuality)  
          ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง ให้
ความส าคัญ ไม่เลือกปฏิบัติกับครูและบุคลากร ปฏิบัติ
ด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งยังรับฟังความคิดเห็น มีการ
นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน จัดให้มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  ร่วมทั้งการจัด
ห้องปฏิบัติการพิเศษ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีคุณภาพ 
เพื่อให้ครูใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร
ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ สร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย ให้ความเป็น
กันเองต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
      2.2 ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
           ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนกุด
หมากไฟ-อูบมุง จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าพูด มั่นใจใน
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ตนเอง แต่ยังรับฟังความเห็นจากผู้อื่น มีการวางแผนงาน
ประจ าปี แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่
สอดคล้อง เหมาะสม ช่วยเหลือครูและบุคลากรแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติของทางราชการ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้
ความรู้ ใหม่ ๆ  ที่ แตกต่ างจากสิ่ งที่ คุ้ น เคย และใ ช้
หลากหลายวิธี หลายความคิดมาสรุป เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน สอบถามทุกข์สุขของครู จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานและให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา 
      2.3 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
           ด้านความคิดสร้างสรรค์  ผู้ บริหารในกลุ่ ม
โรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม 
และน าความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท น าเทคโนโลยี มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ น านวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามา
สู่โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม สร้างสารสนเทศ
ทางการบริหารจัดการโรงเรียน และน าข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม ่กล้าท า
ในสิ่งใหม่ มีความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 
อธิบายให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
     จากสรุปผลการวิจัย ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยมีประเด็นที่
ค้นพบในการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ควร
น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
     1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-
อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในกลุ่ม
โรงเรียนกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
มีพฤติกรรมด้านความเป็นปัจเจกบุคคล มีการปฏิบัติต่อ
ครูผู้สอนในโรงเรียนโดยเท่าเทียมกัน ให้ความเสมอภาค 
ทั้งยังรับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือสนับสนุน พัฒนา
ความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจ สอดคล้องกับ สรัญญา 

เกิดแก้ว (2553) พบว่า การที่ผู้น าสนใจในผู้ตามแต่ละคน
อย่างใกล้ชิด ส่งเสริมพัฒนาผู้ตามแต่ละคนตามความ
ต้องการ ตามความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนผู้น า
ปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและให้ข้อมูลย้อนกลับ สนับสนุน
ให้ผู้ตามพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
      ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความมั่นใจ การปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างาน เปิดกว้างรับความ
คิดเห็นจากครูผู้สอน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
ทั้งยังหาวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  
 ซึ่งสอดคล้องกับ Lussier (2001) พบว่าการมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง
เพื่อน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและมีการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรน าไปสู่ความมี
ประสิทธิผลในการด าเนินงานก าหนดตัวบ่ง ช้ีความ
ยืดหยุ่นคือความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์
ต่างๆ และสอดคล้องกับ โซล์ซา (Sousa, 2003: 32) 
พบว่าความยืดหยุ่น (Flexibility) ไว้ในหนังสือ “The 
Leadership Brain” ในหัวข้อ “Are Creativity and 
Leadership Separate Characteristics” ไว้ว่าความ
ยืดหยุ่น หมายถึง ความยืดหยุ่นต่อการแก้ปัญหาและการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  
                ด้ านความคิ ดสร้ า งสรรค์  ผู้ บริ ห าร มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความคิด
สร้ างสรรค์  มีกระบวนการคิดที่ แปลกใหม่  สร้ าง
บรรยากาศในการคิดสร้างสรรค์ มีการคิดที่รอบคอบ มี
ความละเอียดลออในการคิด สอดคล้องกับ  
กรมวิชาการ (2535) ได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยมีสิ่งเร้าเป็น
ตั ว ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ใ ห ม่ ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ไ ป 
ประกอบด้วย ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการ
คิด ความคิดริเริ่ม และสอดคล้องกับ  
 จิติมา วรรณศรี  (2550) ได้กล่าวว่ า 
ความสามารถของบุคคลในการคิดการท าสิ่งใหม่เพื่อ
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แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการบูรณาการเช่ือมโยงจาก
ความรู้และประสบการณ์เดิม ซึ่งประกอบด้วยความคิด
ริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิดและ
ความละเอียดลออในการคิด และ นิกัญชลา ล้นเหลือ 
(2554) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลาย
ทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะ
ความคิดเช่นนี้จะน าไปสู่การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง
การคิดค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จและยังอธิบาย
เพิ่ม เติมถึ งองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วยความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องใน
การคิด ความยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการ
แต่งเติมและให้ค าอธิบายใหม่ ที่เป็นการติดตามหลัก
เหตุผลเพื่อหาค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แต่
องค์ประกอบท่ีส าคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือ
ความคิดริเริ่มนอกจากนี้ยังเช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์
ไม่ใช่พรสวรรค์ที่บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว
บุคคลซึ่งมีมากน้อยไม่เท่ากันและบุคคลแสดงออกมาใน
ระดับต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ กิตติ์กาญจน์ 
ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับ
การแสดงออกภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดโดยผู้บริหารที่มีเพศต่างกันมีระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันและผู้บริหารที่มีอายุ
ต่างกันมีประสบการณ์การเป็นผู้บริหารต่างกันมีระดับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
ก าร ศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต  30 พบว่ า  ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” 
     2. การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
กุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

        2.1 ความเป็นปัจเจกบุคคล  
 ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุงให้

ความส าคัญกับครูผู้สอน ปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน 
ทั้งยังรับฟังความคิดเห็น มีการนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “...โรงเรียนมีการ
นิเทศช้ันเรียนค่ะ ให้ครูทุกคน ร่วมนิเทศ ประเมินและน า
ข้อดีข้อด้อยมาปรับปรุง ครูทุกคนก็จะได้รับค าชม ข้อควร
ที่จะพัฒนา แล้วไปปรับปรุงตนเองต่อไป...” จัดให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ร่วม
ทั้งการจัดห้องปฏิบัติการพิเศษ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมี
คุณภาพ เพื่อให้ครูใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูและ
บุคลากรที่มีความสามารถพิเศษดังท่ีผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้
ว่า “...โรงเรียนจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้ทุกห้องค่ะ ครูก็ใช้
ในการสอน การท างานเอกสาร นักเรียนเอาไว้หาข้อมูลที่
สนใจ ทั้งยังมีระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อช่วยคุณครูในรายวิชาที่ไม่ถนัด 
นักเรียนได้รับความรู้ ครูก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน
ด้วยค่ะ..” ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ สร้างขวัญ
ก าลั ง ใจ  ยกย่ อ งชม เชย  ให้ ค วาม เป็ นกั น เองต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
        2.2 ความยืดหยุ่น 
              ด้านความยืดหยุ่น ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียน
กุดหมากไฟ-อูบมุง จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าพูด มั่นใจใน
ตนเอง เปิดรับฟังความคิดเห็น จาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “...โรงเรียนเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุม ตลอดหากมีงานที่ต้องให้กรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียนช่วยเหลือ เช่น งานผ้าป่าโรงเรียน ไหว้
ครู งานเกษียณ นักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน  และงาน
ต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเรา
...” มีการวางแผนงานประจ าปี แต่สามารถเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์ท่ีสอดคล้อง เหมาะสม ช่วยเหลือครู
และบุคลากรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อ
ไม่ให้ขัดต่อระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการ ส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรใช้ความรู้ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากสิ่งที่
คุ้นเคย และใช้หลากหลายวิธี หลายความคิดมาสรุป เป็น
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แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตามนโยบาย 5ส ใน
เรื่องการจัดการงานให้เรียบร้อย และความสะอาดใน
บริเวณโรงเรียน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  “...ท่าน
ผู้อ านวยการมีนโยบาย 5ส โรงเรียนของเราครูต้อง
จัดการงานให้เรียบร้อยไม่ค้างงาน เช่น การส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ การบันทึกเวรประจ าวันให้เป็นปัจจุบัน ใน
บริเวณโรงเรียนจะสะอาดตลอดทั้งวัน ไม่มีเศษกระดาษ 
บรรยากาศก็ดี น่าเรียน อาคารเรียนก็ดูสะอาดค่ะสีสัน 
สวยงาน ช่วงนี้มีการจัดกิจกรรมตามหลักการเรียนรู้แบบ 
BBL... ”สอบถามทุกข์สุขของครู จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานและให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา สอดคล้อง
กับ Dubrin (2010) ระบุว่าผู้น าต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงเช่นรองรับกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยผู้น าจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้และความยืดหยุ่นก็เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับผู้น าที่มีประสิทธิภาพและได้
ก าหนดตัวบ่งช้ีของความยืดหยุ่นคือ 1) ความสามารถใน
การปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆและ 2) การเปิดกว้างรับ
ความคิดใหม่ๆ และสอดคล้องกับ วนิช สุธารัตน์ (2547) 
ได้สรุปลักษณะเด่นของความยืดหยุ่น (Flexibility) ไว้ว่า
ความยืดหยุ่นเปรียบเสมือนการกระจายของแสงสว่าง
ของเทียนหรือหลอดไฟฟ้าโดยความยืดหยุ่นจะมีอยู่
ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ 1) ความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที 
(Spontaneous Flexibility) 2) ความยืดหยุ่นที่ต้อง
ดัดแปลง (Adaptive Flexibility)  
        2.3 ความคิดสร้างสรรค์ 

  ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารในกลุ่ม
โรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม 
และน าความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท น าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ น านวัตกรรมทางการศึกษาเข้า
มาสู่โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียน การกรอกข้อมูลนักเรียน 
ผลการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
โรงเรียน ดังผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “...โรงเรียนได้จัดเก็บ
ข้อมูล ต่างๆ เช่นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สถิติการมาเรียน ในระบบ

คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้บริหาร
จัดการในโรงเรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ใช้รายงานให้ เขต
พื้นที่ทราบ...” ส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ กล้าท าในสิ่ง
ใหม่ มีความคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน อธิบาย
ให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังผู้ให้ข้อมูล
กล่าวว่า  “...งานที่ได้รับมอบหมาย ท่านจะอธิบายใน
ภาพรวม เป้าหมายที่ก าหนด และท่านลงรายละเอียดใน
ส่วนย่อยๆ เป็นขั้นตอนของงานให้ทุกคน รับทราบก่อน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม หรืองานนั้นๆ...” สอดคล้องกับ นิ
กัญชลา ล้นเหลือ (2554) ที่เสนอว่า ความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง 
หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะความคิด
เช่นนี้จะน าไปสู่การคิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการคิด
ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้ส าเร็จและยังอธิบายเพิ่มเติมถึง
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย
ความสามารถในการริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิดและความสามารถในการแต่งเติมและ
ให้ค าอธิบายใหม่ ที่เป็นการติดตามหลักเหตุผลเพื่อหา
ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แต่องค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์คือความคิดริเริ่ม
นอกจากน้ียังเช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่
บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีมากน้อย
ไม่เท่ากันและบุคคลแสดงออกมาในระดับต่างกัน และ
สอดคล้องกับ ชาติ  แจ่มนุช (2545) ได้กล่าวว่า คิด
สร้างสรรค์ว่า เป็นการคิด เพื่อให้ค้นพบสิ่งใหม่ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติหรือการสร้างสิ่งใหม่ แปลกแตกต่าง
จากเดิม โดยมีองค์ประกอบคือมีความคล่องแคล่วในการ
คิด มีความยืดหยุ่นในการคิด และมีความริเริ่ม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ 
    1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
กุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหาร
ในกลุ่มโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน ควรพัฒนาตนเอง
ให้มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 
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    1.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ผู้บริหาร มีพฤติกรรมจากการรับรู้ของครูผู้สอน 
ที่สะท้อนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถ
น าไป พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของ ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ ให้สูงมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

    2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โ ร ง เ รี ย น  สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
    2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การท างานของ
ผู้บริหารต่อไป 
    2.3 ควรท าวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อุดรธานี 
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ประสิทธิภาพการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

Effectiveness Management of Rajamangala University of Technology PhraNakhon 
In Order To ASEAN Community 

 

นางสาวชุติมา  สุดจรรยา (ChutimaSudjanya)* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 

Study) โดยให้ความสนใจในทัศนะของผู้ที่ได้รับประสบการณ์นั้น ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และ
นักศึกษาชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครเป็นพ้ืนท่ีด าเนินงานวิจัย โดยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าจะไม่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม  

การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard มาเป็นแนวคิดหลักในการใช้วิจัยซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชาวต่างประเทศและมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมีความพอใจในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี และยัง
พร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ในด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง และ
นักศึกษา อยู่ในระดับดี การบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยนั้นโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และสายวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจกับระบบการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย มีเพียงบุคลากรบางหน่วยงานที่ยังคงต้องการการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและต้องการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมากขึ้น   
 

ABSTRACT 
This research is Qualitative Research concerning phenomenology study which purpose of this 

research to study about Effectiveness Management of Rajamangala University of Technology PhraNakhon In 
Order To ASEAN Community. The samples of the research are lecturers, supporting staffs both Thai 
and Foreign, and students both Thai and Foreign. 

The research technic is Balanced Scorecard the balanced scorecard is a strategic planning and 
management system that is used extensively. In this research, the result find that Rajamangala 
University of Technology PhraNakhon has good management effectiveness as the result from foreign 
staff and universities partners said that they would like to continue the agreement and work with 
university in the future projects. From interview academic staffs and support staff about the process of 
internal management is also effectivess management on good level, almost of them are stratify with 
salary and Social welfare systemand others systems in this organization. However, some of university’s 
staff would like to have more knowledge with English language and also would like to know more 
about the information of organization.  

 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารงาน, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Key Words :Effectiveness Management, ASEAN Community, Rajamangala University of Technology 
PhraNakhon 
*นักวิเทศสัมพันธป์ฏิบัตกิาร กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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บทน า 
ประ เทศไทยก าลั งจะก้ าว เข้ าสู่ ก าร เ ป็น

ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรือ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Association of 
Southeast Asian Nations นั้น ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม 
การศึกษา รวมทั้งยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน 
โดยมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , บูรไน, 
สหภาพเมียร์มา, ราชอาณาจักรกัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, 
และประเทศไทย 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กล่าวว่า ประเทศไทย
ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
เนื่องจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทส าคัญ
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้
กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นและอินเดียและ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ดังนั้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมในก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ศักยภาพของสถาบันกาอุดมศึกษาไทย ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในหลายด้านได้แก่การพัฒนาคนเพื่ อ
ตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาต่างๆของอาเซียน
เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนย้าย
สินค้าบริการแรงงานและเงินทุนอย่างเสรีการปรับตัวหรือ
การก าหนดข้อตกลงร่วมเพื่อไม่ให้มีการเสียเปรียบกันใน
กลุ่มสมาชิกมากเกินไปเนื่องจากมีความแตกต่างของ
ระดับการพัฒนาในประเทศกลุ่มอาเซียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
เช่นกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นในการ

พัฒนาศักยภาพ ปรับตัว และสร้างบัณฑิตที่พร้อมปรับตัว
มีทักษะในการท างานสามารถด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความแตกต่างของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและภาษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมี
ศักยภาพสู ง เป็นที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ  ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่พร้อมรับการเป็นประชาคม
อาเซียนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นสากลจึง
มีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และวางกรอบ
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติภายใต้หลักการที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมตลอดจนมุมมองปัญหา
ให้สอดคล้องรู้เท่าทันโลกรู้จักใช้ปัญญามีวิจารณญาณบน
ฐานวัฒนธรรมไทยที่ เอื้ออาทรประนีประนอมและให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมโดยต้องปฏิรูปวิธีการ
จัดการและปฏิรูปโครงสร้างทุกด้านอย่างเป็นระบบงาน
วิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยท าได้น าแนวคิด Balanced Scorecard 
(BSC)ที่เกิดจาก Robert S. Kaplan อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัย Harvard and David P. Norton โดย
เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบขึ้นมาในปี ค.ศ. 1996 เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กร BSC เป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการ
ประเมินผล และเป็นเคร่ืองมือทางด้านการจัดการที่ช่วย
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งค าว่า “Balanced” 
หมายถึง ความสมดุลของจ านวนมุมมองที่ใช้ในการ
พิจารณาองค์กรเพื่อก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ 
(KSF) และตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก เพื่อป้องกัน
ความเบี่ยงเบนและช่วยให้มีการพิจารณาองค์การจากทุก
มุมมองอย่ า งครบถ้ วน และ  ค าว่ า  “Scorecard” 
หมายถึงรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบรรลุ ซึ่ง
น าเสนออยู่ในรายงานส าหรับผู้บริหารสามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์องค์การ 
ประกอบด้วยเครื่องมือในการประเมินผลองค์กร 4 
มุมมอง (พสุ, 2544) คือ  

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  
เป็นมุมมองเพื่อบอกผลงานและสถานภาพทางการเงิน
ของบริษัท และที่ส าคัญคือ เป็นมุมมองที่สะท้อนความ
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คาดหวังของ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของในแง่ของก าไรหรือเงิน
ปันผลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สามารถน ามุมมองด้านการเงินไปในการปฏิบัติ ในเรื่อง
การเงินการคลังของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเพิ่ม
รายรับ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการเพิ่ม
ประสิทธิผล ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ 
และการลดความเสี่ยงทางการเงิน และยังสามารถมุ่งเน้น
การท าให้มหาวิทยาลัยเติบโต ด้วยการเปิดตลาดใหม่ 
ลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในที่นี้หมายถึง หลักสูตรการ
เรียนใหม่ หรือการพัฒนาระบบการให้บริการแบบใหม่  

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)  
เป็นมุมมองที่องค์กรหรือบริษัทต้องให้ความส าคัญกับการ
ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และกล่าวถึง
องค์กรในทางที่ดีเป็นต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร สามารถน ามุมมองด้านลูกค้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติได้แก่ พิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น 
การแสวงหาลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเก่า โดยการ
น าเสนอความมีคุณภาพของหลักสตูร และการศึกษา การ
บริการที่รวดเร็ว และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในการจัด
อันดับในระดับสากล 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal  
Process Perspective) เป็นมุมมองที่องค์กรต้องให้
ความส าคัญต่อการสร้างผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง กระบวนการในหน่วยงานที่ถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร สามารถน ามุมมองด้านกระบวนการ
ภายในมาใช้ในการปฏิบัติได้แก่ การปรับปรุงโครงการ
การด าเนินงานภายในองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
3 ส่วน คือ 

3.1 กระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ อันได้แก่ การ 
วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3.2 กระบวนการปฏิบัติการ เป็นสิ่งส าคัญที่ 
ผู้บริหารต้องศึกษาเพื่อก าหนด สมรรถนะหลักของ
องค์กร แล้วจะเกิดความคิดในการสร้างกระบวนการใหม่
ในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้วัดในส่วนนี้คือ 

TQM (Total Quality Management) ซึ่งเน้นในด้าน
คุณภาพ (Quality) และวงจรของเวลา (Cycle Time)  

3.3 การบริการหลังการขาย เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
ของความเช่ือมโยงคุณค่าภายใน (Internal Value 
Chain) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงการตอบสนองลูกค้าในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขาย ความรวดเร็ว 
ต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้เป็นตัวช้ีวัดการด าเนินงานของ
บริการหลักการขาย โดยสรุปแล้วกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะ
ถูกวัดโดยระบบการวัดที่มุ่งไปก ากับดูแล และการ
ปรับปรุงพัฒนา ในเรื่องที่เกี่ยวกับ ต้นทุนคุณภาพและ
เวลาในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน  

4. มุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา  
(Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่
องค์กรจะสามารถสร้างผลงานด้านกระบวนการผลิตหรือ
ให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งมุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนามีวัตถุประสงค์ 3 ด้านหลัก 
คือ 4.1 ความสามารถของพนักงาน4.2 ความสามารถ
ของระบบข่าวสารข้อมูล4.3 ระบบแรงจูงใจ การกระจาย
อ านาจ และการปรับตัวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดขององค์กร จึงต้อง
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์และสามารถ
วัดผลออกมาได้ ซึ่งอาจวัดได้โดยเครื่องมือหลัก 3 กลุ่ม 
คือ ความพึงพอใจของพนักงาน การรักษาพนักงานไว้ 
และผลิตภาพของพนักงาน (Kaplan & Norton, 1996) 
การน าแนวความคิด Balance Scorecard (BSC) มาใช้
ในการท าวิจัยครั้งนี้  เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครอย่างครอบคลุมใน 4 ด้าน ค้นหาปัญหาและการ
ท างานของบุคลากร เพื่อจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพและ
เส้นทางที่ก าหนดไว้ในแผนได้ชัดเจนและยังเป็นการวัดผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วยว่า สามารถท าได้
ตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหา
ปัจจัยที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการเงิน ด้านลูกค้า 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต และพัฒนาองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธานี นาคเกิด และคณะผู้วิจัย. 2554 ศึกษา
แนวทางการน าทฤษฎีการวัดผลดุลยภาพ (Balanced 
Scorecard : BSC) มาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา : โรงงานฉีดพลาสติก โดยการจัดท าดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator : KPI) 
ตามแนวคิดของทฤษฎีการวัดผลดุลยภาพ (BSC) แล้ว
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้ง
ไว้ แล้วสรุปผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนในการท างาน ผลการวิจัย
พบว่า หลังจากท าการจัดท าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ KPI 
ตามทฤษฎี Balanced Scorecard เป็นเวลา 3 เดือน ใน
มุมมองด้านการเงิน อัตราการเติบโตของยอดขาย 
ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 2.83% มุมมองด้านลูกค้า จ านวน
ข้อเรียกร้องจากลูกค้าค่าเฉลี่ย KPI 8 คร้ัง ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 87.5% มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพโดยรวม ลูกค้า 
ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 76.6% อัตราของเสียจากการผลิต 
ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 1.56% อัตราการจัดส่งไม่ตรงเวลา 
ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 0.14% และมุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา อัตราการลาออกค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 9.51% 
อัตราการหยุดงาน ค่าเฉลี่ย KPI เท่ากับ 1%  

อติชาติแย้มพราม. 2551 ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการประเมินผลตนเองส าหรับอุตสาหกรรม
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้วยเทคนิคการประเมินผลเชิง
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) และหาตัววัดผลที่
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมฯ โดยจัดท าตัวต้นแบบการ
ประเมินผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ 
องค์กรที่รับจ้างผลิต องค์กรที่มีการออกแบบ และองค์กร
ที่มีตราสินค้าของตัวเอง ซึ่งใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
แล้วท าการวิเคราะห์ผล เพื่อจัดท าต้นแบบกลยุทธ์และ
ต้นแบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ จากผลการศึกษา
พบว่า ได้ตัวช้ีวัดเหมาะสมกับอุตสาหกรรมฯ จ านวน 56 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน 17 ตัวช้ีวัด 
มุมมองด้านลูกค้า 13 ตัวช้ีวัด มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 14 ตัวช้ีวัด และมุมมองด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 12 ตัวช้ีวัด ส าหรับตัวช้ีวัดที่ถูกใช้เป็น
ต้นแบบองค์กรที่รับจ้างผลิตจ านวน 18 ตัวช้ีวัด ต้นแบบ
องค์กรที่มีการออกแบบจ านวน จ านวน 18 ตัวช้ีวัด และ
ตัวแบบองค์กรที่มีตราสินค้าของตัวเอง จ านวน 21 
ตัวช้ีวัด ส าหรับต้นแบบการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
(BSC) ของทั้ง 3 ประเภทธุรกิจมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ มุมมอง วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด 

เสาวพงษ์ยมาพัฒน์. 2550 ศึกษาองค์ประกอบ
และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือ Balanced 
Scorecard ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร รวมถึงต ารา วารสาร เอกสาร และรายงานที่
เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษาพบว่า ได้องค์ประกอบด้วย
มุมมองที่ส าคัญ 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ตัว
วัดผลที่ใช้ เช่น ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ 
มุมมองด้านประสิทธิผลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน
และบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ ตัววัดผลที่ใช้ เช่น ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก มุมมองด้านคุณภาพการ
ให้บริการซึ่งให้ความส าคัญกับการคิดค้นวิธีให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ ตัววัดผลที่ใช้ เช่น ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และมุมมองด้านการพัฒนาองค์กร
มีการส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ส าหรับด าเนินงาน 
ตัววัดผลที่ใช้ เช่น การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ จาก
การประยุกต์ใช้ BSC ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีทิศทางที่
รวดเร็วข้ึน มีการป้องกันความเสี่ยง เจ้าหน้าท่ีมีทิศทางใน
การท างาน และมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การ
ปฏิบัติราชการมีการลดรอบการท างานให้สั้นลง เกิดการ
บริการที่รวดเร็ว มีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยี
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สมัยใหม่ รวมถึงมีการสร้างระบบป้องกันความเสี่ยงต่างๆ 
ภายในองค์กร  

วิธีการวิจัย 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็นการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยประชากรกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษา เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าการเก็บข้อมูลโดย
การใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่  1  คือ ผู้ เ ช่ียวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือ 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 7 คน  
กลุ่มที่ 2 คือ พนักงานสายสนับสนุน และสายวิชาการ 
โดยเลือกแบบการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ 
Yamane(สุวิมล, 2543) โดยการใช้ตารางหาขนาด
ตัวอย่างในรูปร้อยละ ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากค่าสัดส่วนของประชากร  ระดับความเช่ือมั่น 
และความคลาดเคลื่อน แล้วน ามาสรุปเป็นช่วง ดังตาราง
ที1่ (สุวิมล, 2543) 
ตารางที่1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างคร่าวๆที่ เป็นตัวแทน
ประชากร 

ขนาดของประชากร(N) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(n) 
100-200 80% 
300-400 60% 
500-700 45% 

1,000-1,500 30% 
2,000-2,500 20% 
3,000-4,000 15% 
5,000-6,000 8% 
7,000-10,000 6% 
15,000-20,000 3% 
30,000-50,000 2% 
70,000ขึ้นไป 0.6% 

 
โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีบุคลการในสายวิชากร 
จ านวน 532 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 
651 คน รวมเป็นมีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 1,183 คน
ดังนั้น จะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 354 คน โดย
แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการจ านวน 239 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 292 คน  
กลุ่ มที่  3  คือ  กลุ่ ม ตัวอย่ างที่ เป็นนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ  
ข้อมูล เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาชาว 
Bhutan จ านวน 10 คน และนักศึกษาชาวจีน จ านวน 
36 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 46 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1. ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของเนื้อหา แนวคิด  
และการบริหารงานตามทฤษฎี Balanced Scorecard 
จากเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi- 
Structured Interview) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) 

3. แบบสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (In-Dept 
Interview)  

4. แบบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview)  
5. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและจ าแนก
ตามองค์ประกอบของการบริหาร โดยใ ช้แนวคิด 
Balanced Scorecard (BSC) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  
จากบุคลการสายสนับสนุน และสายวิชาการ เพื่อ
วิเคราะห์เนื้อหาของความพึงพอใจของพนักงาน การ
รักษาพนักงานไว้ และผลิตภาพของพนักงาน รวมทั้ง
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มุมมองด้านการบริหารงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
เ ฉพาะ เจ าะจ ง  จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร  หั วหน้ า ง าน 
ผู้อ านวยการกอง และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ เนื้อหาและจ าแนกองค์ประกอบของการ
บริหารงาน โดยใช้ แนวคิด Balanced Scorecard 
(BSC) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วมเพื่อน ามาประกอบการวิเคราะห์เนื้อหา
และจ าแนงตามองค์ประกอบของการบริหาร โดยใช้
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) 

ผลการวิจัย 

มุมมองด้านการเงิน 
ผลการด าเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลยั

ประสิทธิภาพบริหารเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ที่มาของรายได้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกอบด้วย 

4.4.1. งบประมาณแผ่นดิน 
4.4.2. งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ เงิน

ค่าลงทะเบียน 
4.4.3. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากเงิน

ค่าลงทะเบียนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
การรับท างานวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก การให้เช่า
สถานที่และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและคณะ รายได้
ดอกเบี้ยจากการลงทุน เงินทุนการศึกษา เงินรับฝาก 
และเงินบริจาคผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เน้นหลักการ
บริหารจัดการการคลังว่า กองคลังต้องโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เนื่องจากกองคลังเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องเงิน จึงเป็น
ความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยเวลามีปัญหา วิธีการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการคลัง เรื่องการให้บริการ ก็ต้องเรียกมาพูด 
อย่างเช่นเราก็มีการจัดโครงการ จัดกิจกรรม มีการ
ประชุมด้วย เพราะงานหน่ึงงานไม่ได้มาเพียงงานเดียวจบ 
แต่ต้องท างานประสานงานกับหน่วยงานอื่นอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และเนื่องจากเป็น
งานที่เกี่ยวกับงานเงิน บุคลากรทุกคนทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต้องการความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้   

มุมมองของลูกค้าต่างประเทศ 

มุมมองของชาวต่ า งประ เทศ และมหา วิทยาลั ย
ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมีมุมมองต่อ
มหาวิทยาลัยกรณีมหาวิทยาลัยต่างประเทศนี้ ต้องจัด
กลุ่ ม ออก เป็ น  3  กลุ่ ม  ป ร ะกอบ ด้ วย  กลุ่ ม แ รก
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เคยลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่
เดิม กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ยังไม่เคยลง
นามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเลย และ กลุ่มที่ 3 นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
เคยลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่เดิมนั้น มหาวิทยาลัยใน
กลุ่มนี้ยังคงติดต่อและด าเนินการกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการอยู่ เป็นระยะๆ ทั้งเรื่องการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน มีเพียงบางมหาวิทยาลัยใน
บางประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมต่อกันเนื่องจาก  

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
ยั ง ไ ม่ เ ค ย ล งน ามค วาม ร่ ว ม มื อท า ง วิ ช า ก า รกั บ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร โดย
มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ได้รับการแนะน ามาจากบุคลาการ
สายวิชาการที่ของมหาวิทยาลัยที่เคยเดินทางไปเรียน
ต่างประเทศ จึงได้ติดต่อประสานงานและเดินทางมาพบ
กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความเป็นไป
ได้ในการท าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครได้ด าเนินการเจรจาและลงนามความ
ร่ วมมื อกับพันธมิ ตรต่ า งประ เทศใหม่  อย่ า ง เ ช่น 
มหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยจาก
ประเทศตุรกี และมหาวิทยาลัยจากประเทศอียิปต์เป็นต้น 
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษา
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ชาวต่างประเทศทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะมาเรียน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แต่หลาย
คนขาดความรู้ และทักษะทางภาษาไทย จึงท าให้การมา
เรียนและใช้ชีวิตในประเทศไทยค่อนข้างยากล าบากใน
ช่วงแรก เมื่อคุ้นเคยกับอาจารย์และเริ่มมีเพื่อนที่เป็น
นักศึกษาชาวไทยแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น เพราะมีคน
ช่วยแนะน าและให้ความช่วยเหลือพาไปสถานที่ต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

ด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นั้น มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้จัดให้
บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
Rosetta Stone และสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการเดินทางไป
น าเสนอผลงานวิจัย อบรม และเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นใน
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หรือการท าหลักสูตรร่วมกันมหาวิทยาลัย
ในประเทศประชาคมอาเซียน 

มุมมองการเรียนรู้และเติบโต 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมี 
ความจ าเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมข้อมูลของหลักสูตรที่เปิดสอน ผลงาน
ทางวิ ชาการ ผลงานวิ จัย  เทคโนโลยี  นวัตกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็นสมาชิกประชาคมอาเซยีน 
และเพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล 
(Digital Unviersity) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ต้องมีระบบกลไกสนับสนุนส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหา soft ware และ

เครื่องมือในการ SEO เพื่อให้ผลของการสืบค้นผ่านเสิร์จ
เอ็นจิ้น ปรากฏอยู่ในต าแหน่งที่ดีที่สุดของผลการค้นหา
จากเสิร์จเอ็นจิ้น ที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องก าหนดให้ทุกส่วน
งานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ทั้งในด้าน
คุณภาพ ด้านความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศ และด้าน
ประสิทธิภาพของการสืบค้นได้ง่ายบนเว็บไซต์ 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ต้องให้ความส าคัญในการผลักดันให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท าวิจัย บทความวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ หรือในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ของการประชุมวิชาการต่างๆ 
คือ เน้นการตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus โดยต้องระบุช่ือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร  (ภาษาอั งกฤษ)  ให้ ถู กต้ อง  และ
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ ภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (@rmutp.ac.th) และการ
เผยแพร่งานวิจัย บทความวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
ต้ อ งส่ งผล งานดั งกล่ า ว ในรู ปแบบดิ จิ ทั ล ไฟล์ ใ ห้
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเผยแพร่ (บทคัดย่อ) บน
เว็บไซต์คลังความรู้ทางวิชาการ (คลังปัญญา มทร. พระ
นคร: http://repository.rmutp.ac.th/) เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะและเอื้อต่อการสืบค้นอิสระผ่าน
เว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ 
Google Scholar นอกจากนี้ยังต้องวางแผนนโยบาย
สนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็น peer-
reviewed ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และต้อง
สนับสนุนให้คณะมีวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มี
กลไกในการตรวจสอบและรวบรวม ผลงานการท างาน
วิจัย บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเดือนธันวาคม 2558 
นั้น ท าให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะ
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พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรและ
นักศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งก็มีบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบางส่วนมีความรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษไม่ได้มี
ความส าคัญหรือจ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวันมากนัก 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศต้องมี
คุณสมบัติ ความอดทนอดกลั้น และต้องท างานโดยยึด
หลักที่ว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ให้มากที่สุด เพราะ
ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่ชาวต่างประเทศรู้จักและเรียนรู้มา
แต่ก าเนิด อีกทั้งการเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยนั้น 
ชาวต่างประเทศก็รู้สึกว่า ตัวเองก าลังอยู่ ในสภาวะ
แวดล้อมที่แตกต่าง ทั้งกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรมอีก
มากมายที่ต้องเรียนรู้  ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและ
คับข้องใจเกิดขึ้น ได้  จึ งมีความจ า เป็นที่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศต้องเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา
ชาวต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ซักถาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของมอนท์โกเมอรี่ 
(Montgomery, B.M. 1992)  ที่อธิบายว่า การสื่อสาร
และความสัมพันธ์ของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
และไม่สามารถแยกออกจากกันได้  รวมท้ังอธิบาย
ลักษณะธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นจะ
พัฒนาตลอดเวลาโดยอาศั ยกระบวนการ เจรจา
แลกเปลี่ยน (Negotiation Process) ระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งรูปแบบการสื่อสารที่สะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้ คือ 
การสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัว การสื่อสาร
ด้วยความต่อเนื่องไปเรื่อย และความอึดอัด ล าบากใจใน
การสื่อสาร ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนี้ต้องใช้ความพยายาม 
ความอดทน อดกลั้น การมีทัศนคติที่ดีของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยในการ
พยายามอย่างไม่ลดละที่จะสื่อสาร ยิ่งถ้าเรามีการสื่อสาร
ต่อเนื่องยาวนานกับใครแล้ว รูปแบบการสื่อสารระหว่าง
กันจะลื่นไหล เข้ากันได้ดี ไม่มีหยุดชะงักให้รู้สึกน่าอึดอัด 
แต่ในเรื่องของความอึดอัด และล าบากใจในการสื่อสาร
โดยส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของความเครียด และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการสื่อสารของมนุษย์

ซึ่ งจะ เป็น เรื่ องปกติที่ สามารถเกิดขึ้น ได้แม้แต่ ใน
ความสัมพันธ์แบบสนิทสนมก็สามารถมีขึ้นได้ 
 ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่า การบริหารจัดการด้านการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างมากที่จะท าให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสบ
คว า ม ส า เ ร็ จ  เ พ ร า ะ ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ ดี  นั้ น
เปรียบเสมือนสายเลือดที่ไหลไปหล่อเลี้ยงร่างกาย และ
การสื่อสารเป็นตัวเช่ือมกิจกรรมหลายกิจกรรมระหว่าง
หน่ วย งานภาย ในองค์ ก ร  อีกทั้ งยั ง เป็ นตั ว เ ช่ื อม
ความสัมพันธ์ท าให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
และองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นองค์กรใดมี
ระบบการสื่อสารไม่สมบูรณ์ จะท าให้การบริหารงานของ
องค์กรนั้นขาดประสิทธิภาพ โดยปัญหาส่วนใหญ่พบว่า 
การปฏิบัติงานของบุคลากรระดับล่างบางส่วนไม่ได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ข่าวสารก ากวมไม่แน่ใจ 
สับสน ขาดความเหมาะสม ท าให้มีผลงานที่ด้อยคุณภาพ 
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ผศ. ดร. พัชนีย์ธระ
เสนา. ราชามหากันธาฒ พัลลภ ปีติสันตัง. 2546) โดย
ปัญหาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 
คือเรื่องพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สาเหตุมาจากนักศึกษา
ชาวต่างประเทศส่วนมากจะเพิ่งเดินทางออกนอก
ประเทศเป็นครั้งแรก ดังนั้น เอกสารเกี่ยวกับ VISA และ
แบบ Form เอกสารการขออยู่ในต่างประเทศ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการพ านักอาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นสิ่งที่ยากมากแก่การท าความเข้าใจ ถึงแม้ว่ามี
การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว 
แต่ก็ยังยากอยู่นั่นเอง จึงท าให้มีนักศึกษาชาวต่างประเทศ
บางคนได้รับโทษจากการกระท าที่ผิดกฎหมายของพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยโดยบางคนต้องเสีย
ค่าปรับ และมีบางคนต้องเดินทางออกนอกประเทศ สิ่ง
เหล่านี้ยิ่งต้องท าให้กระบวนการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา 
ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ 

ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจ วางแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. ในมุมมองด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ควรมีการตั้งเป้าหมายในการหา
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยให้สูงกว่าเดิมในเรื่องของ เพื่อให้
เกิดเป็นงบประมาณหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

3. ในมุมมองด้านลูกค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ควรมีการตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าเดิม
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มเป้าหมายในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ และพัฒนาให้เกิดการท ากิจกรรมหลังจากที่
ลงนามสัญญาทางวิชาการ (MOU) เรียบร้อยแล้ว  

4. ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน  
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในเร่ืองเวลาที่สูญเสียใน
การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย และหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

5. ในมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็น 
มุมมองที่มหาวิทยาลัยควรเข้าไปปรับปรุง แก้ไข และ
ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการของพนักงาน การอบรม
พนักงานใหม่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุภัทราโกไศยกา
นนท์ อธิการบดี และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ                
พีรพัชระ ผู้อ านวยการการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ ได้ ให้
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณจากโครงการวิจัย
สถาบัน งบประมาณ 2558 และขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง           
ทุกท่านที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

A CAUSAL MODEL OF FACTOR AFFECTING THE QUALITI OF BASIC EDUCATION SCHOOL IN 
NAKORN-SAWAN PROVINCE 

พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  ศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นครสวรรค์ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค์ 3) 
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นครสวรรค์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน   ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มีความ
เหมาะสมกับระดับความเช่ือมั่นในทางสถิติที่ระดับ .05  โดยค านวณจากสูตรของยามาเน่  (Yamane) และเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (multi-stage  sampling)  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัหวัดนครสวรรค์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 366 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และค่าร้อยละ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้การค านวนทาง
สถิติ AMOS Version 20.00 แบบ Basic Model  

ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก ราย

ด้านได้แก่ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นครูวิชาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาและด้าน
คุณภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 2) องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปรับสมการโครงสร้างจากค่าคลาดเคลื่อนแล้ว พบว่าเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติ คือค่าไค-
สแควร์สัมพันธ์ (Chi-square = 61.745, Chi-square/df = 1.286, df = 48,P = 0.088, GFI = 0.966, AGFI =0.926, CFI = 0.995, 
RMR = 0.012, RMSEA = 0.035, NFI = 0.978) ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มี
ความสอดคล้องกลมกลืนอย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การยอมรับได้ 3) คุณภาพของสถานศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากความเป็นครู
วิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.81 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และได้รับอิทธิพลทางตรง มาจากภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.34 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคุณภาพของ
สถานศึกษา ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม ผ่านมาจากภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยมีขนาด
อิทธิพล เท่ากับ 0.07 และ 0.01 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา, ความเป็นครูวิชาชีพ, การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศกึษา 
             และคุณภาพของสถานศึกษา  
.............................................................................................................................................................................. 
1 อาจารย์สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเจา้พระยา 
Email : pimparittiangpak@gmail.com 
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Abstract 
 The Research objectives were 1) study the causal factors that can affect the quality of basic Education 
School in Nakhon Sawan Province. 2) Confirmatory factor analysis of the causal factors that can affect the quality 
of basic education in Nakhon Sawan Province. 3) Study Influence of Causal factors influencing the match, indirect 
effect and the mutual influence on the quality of basic education in Nakhon Sawan Province. The sample size in 
this research, Including school administrators and teachers. The research group defining the appropriate level of 
confidence in the statistical level. 05. The formula of Yamane (Yamane) and a sample of the target population. 
Using multi-stage random sampling (multi-stage sampling) by of school size, Under the Primary Education Service 
Area Office in Nakhon Sawan Province, The sample size were 366 Data were analyzed using descriptive statistics 
such as frequency and percentage analysis. The confirmatory Analysis and structural equation model used to 
calculate the linear statistical model AMOS Version 20.00 Basic Model. 
 The results showed that 1) the degree of causal factors that can affect the quality of basic education in 
the province is at a high level. List the factors leadership of school administrators. the profession of a teacher the 
participation in school management. And the quality of education at a high level 2) confirm the causal factor of 
the causal factors that can affect the quality of basic education. In Nakhon Sawan Province. When adjusted for the 
structure of the error and then find a way to agreement. Is Chi - Square relations. Were (Chi-square = 61.745, Chi-
square/df = 1.286, df = 48, P = 0.088, GFI = 0.966, AGFI =0.926, CFI = 0.995, RMR = 0.012, RMSEA = 0.035, NFI = 
0.978) the confirmatory factor analysis (Confirmatory Factor Analysis: CFA). A proper harmony Acceptance criteria 
3) quality of education was influenced directly come from a professional teacher effect was 0.81. These values 
influence the level of statistical significance was .05 Influenced by direct from the leadership of school 
administrators, effect was 0.34. These values influence the level of statistical significance was .05 the quality of 
education also influenced indirectly through the leadership of school administrators with Participation in school 
management The effect sizes was 0.07 and 0.01 is not statistically significant. 
............................................................................................................................. ................................................. 
Keywords: Principal, Profession, Participation, Quality 
 

บทน า 
การพัฒนาประเทศในสังคมยุคปัจจุบันจะต้อง

อาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการศึกษาและองค์ความรู้ของคนในชาติ  ซึ่ง
ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน
เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือด้าน
เศรษฐกิจและความเจริญด้านต่างๆของประเทศ  

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคน  
ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  โดยมีความเช่ือว่าหากคน
ได้รับการพัฒนาได้รับการศึกษาที่ดี  คนก็จะเป็นปัจจัย             

ช้ีขาดคุณภาพของการพัฒนาประเทศทุกด้าน (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2547)   
 การศึกษาจึงเป็นกลไกและกระบวนการส าคัญในการ
อบรมกล่อมเกลาให้บุคลากรของชาติมีความรู้  ความสามารถ  
ความฉลาด  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีร่างกายแข็งแรง  พร้อมที่จะ
เป็นรากฐานของชีวิตให้ก้าวไปในสังคมและโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
(อ ารุง  จันทวานิช,  2542)  เป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษา  
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพตามท่ีสังคมปรารถนา  (ทศพร  ประเสริฐสุข,  2542)  
เพราะการศึกษาเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนา
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ตนเอง  ซึ่งคนที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสมเท่านั้นจึง
จะสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อสังคม
และพัฒนาประเทศชาติให้มีความ ก้าวหน้า  (เกษม  วัฒนชัย
,2540)  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  มุ่งให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและสังคม  
กล่าวคือ  คนไทยในอนาคตต้องเป็นคนที่มองกว้าง  คิดไกล  ใฝ่
ดี  มีคุณธรรมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม   
มีวิจารณญาณที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล  (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 
เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 คุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง  ผลที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการศึกษา ซึ่งเห็นได้จากคุณภาพของด้านผู้ เรียน  
คุณภาพด้านครูผู้สอน  และคุณภาพด้านการบริหารจัด
การศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2547)  เช่น  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีพฤติกรรมที่ดี  มีสุขภาพที่ดี   
มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ (Kailua  High  
School,  2004)  และสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้
ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมี
คุณภาพ (Hanushek,  1992)  และครูมีความเชี่ยวชาญ  มี
ความรู้ ความแม่นย าในวิชาที่รับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้น
และมีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
(Gold Haber, 2002)  และผลที่เกิดจากคุณภาพของการ
บริหารจัดการศึกษา  ซึ่ง  Hanushek  (1997)  มีความคิดเห็นว่า  
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีในการ
บริหารจัดการประจ าวัน  และการท างานที่จะน าไปสู่ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เทคโนโลยี  การจัดระบบองค์กร  
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดย
เน้นการวางแผนการจัดองค์กร  และการบริหารงานบุคคล  
สามารถท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานจนมีคุณภาพที่มี
คุณภาพ 
 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการน าพาสถานศึกษาให้จัด
การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งจะต้องใช้ความรู้  ความสามารถ  แสดงความมีภาวะผู้น า
ที่จะต้องน าพาองค์กรให้มีผลส าเร็จอย่างชาญฉลาด นิพนธ์  
กินาวงศ์  (2542: 41) กล่าวว่า “ผู้บริหารสถานศึกษาย่อมมี

บทบาทและภารกิจหลายอย่างที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้การ
บริหารการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมาย  และถือว่าเป็นบุคคล
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” ฉันทนา จันทร์บรรจง  (2542:15) 

 ความเป็นครูวิชาชีพ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพนั้นจะต้องอาศัยความเป็นครูวิชาชีพ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า  ความเป็น
ผู้น าของครูผู้สอนเป็นการแสดงถึงความสามารถท่ีจะน าไปสู่
คุณภาพ  โดยใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ   เหนือบุคคลอื่นในการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างแท้จริง  (โกวิท  ประวาลฤกษ์, 2541; Thomason, 1996) 
รวมถึงการใช้ทักษะเฉพาะตัวอย่างเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Stoner  &  Freeman,  1992) 
 คุณภาพด้านผู้เรียน  เป็นผลจากการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมีต่อผู้เรียน  ซึ่งตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านผู้เรียน  
คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  เช่น  มีผลการเรียน
เฉลี่ยสูง ซึ่งผลการเรียนเฉลี่ยจะเป็นตัวช้ีวัดภาพรวมของผล
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (สมจิตร  อุดม, 2547) คะแนน
ทดสอบกลางระดับชาติ(NT)ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย
กลาง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549) 

 คุณภาพด้านครู ผู้สอน   เป็นผลจากการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มีต่อครูผู้สอน  ซึ่ งตั วบ่ง ช้ี
คุณภาพด้านครูผู้สอน คือ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาที่
เหมาะสม เช่น การได้เข้ารับการอบรมทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ ที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาที่
รับผิดชอบ มีความถนัดและแม่นย าในเนื้อหาที่สอน  และ 
น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Hanushek, 1992) 

         คุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา  เป็นผลจาก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีต่อด้านการบริหารจัด
การศึกษา  ซึ่งตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา  คือ  
สถานศึกษามีระบบการบริหารสถานศึกษาที่ เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของครู  เช่น  การกระจายอ านาจให้ครูมีอิสระในการ 
ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ  จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มี 
ความสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาและท้องถิ่ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) 
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วัตถุประสงค ์           
 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนครสวรรค์ 
  2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดนครสวรรค์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

             ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้   ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1-3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
3,775 คน รวมประชากรท้ังสิ้นจ านวน 4,315  คน 
 ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การเสริมสร้างแรงจูงใจของครูผู้สอน 
และด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร ด้านความเป็นครูวิชาชีพ 
ประกอบด้วย ความรู้ที่ทันสมัยความช านาญในวิชาชีพการ
ปฏิบัติอย่างไตร่ตรองวัตกรรม การติดต่อสื่อสารของครู และ
ด้านวิชาการของครู   ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วม 
ของครูในการปฏิบัติงาน  และด้านคุณภาพของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คุณภาพด้านผู้เรียน คุณภาพด้านครูผู้สอน 
และคุณภาพด้านการบริหาร 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
              1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
การศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1-3 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 
540 คน ครูผู้สอน จ านวน 3,775 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 
จ านวน 4,315 คน  
 

2) กลุ่มตัวอย่างมีความกระจายครอบคลุม
ประชากรเป้าหมาย จึงได้กระจายกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
ตามอัตราส่วนของประชากรเป้าหมาย ค านวณจากสูตรตาม
แนวทางของยามาเน่ (Yamane, 1967: อ้างใน สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์,2546) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาคือ 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 158 คน 2) สถานศึกษา
ขนาดกลาง จ านวน 72 คน 3) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จ านวน 69 คนและ (4) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 
67 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 366 คน 

3) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) โดยข้อค าถามใด
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 จะตัดออก บุญชม  
ศรีสะอาด (2554); Awonaya  (1997)และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของเครื่องมือทุกข้อมีค่าเท่ากับ 1.00 

4) น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้ งฉบับด้วยวิธีการหาค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cornbach) (สุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2546; Chinen  (2002; และ  Li  (1997)  
แล้วค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.97 

ผลการวิจัย 
ขั้นตอน 1 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1125

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานค่าความเบ้ค่าความโดง่และระดับการประเมินปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพ 
             สถานศึกษาสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาจังหวัดนครสวรรค์ 

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศกึษา mean S.D. SKEW KUR ระดับ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  4.23 0.54 -0.28 -0.59 มาก 
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 4.27 0.51 -0.22 -0.50 มาก 
ด้านการเสรมิสร้างแรงจูงใจของครูผูส้อน 4.22 0.56 -0.32 -0.61 มาก 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร 4.20 0.56 -0.29 -0.65 มาก 
ความเป็นครูวิชาชีพ  4.08 0.51 -0.07 -0.33 มาก 
ด้านความรู้ที่ทันสมัย 4.13 0.55 -0.12 -0.70 มาก 
ด้านความช านาญในวิชาชีพ 4.03 0.50 -0.03 -0.25 มาก 
ด้านการปฏิบัติอย่างไตรต่รอง 4.17 0.46 -0.23 -0.26 มาก 
ด้านนวัตกรรม 4.15 0.48 -0.06 -0.23 มาก 
ด้านการตดิต่อสื่อสารของคร ู 4.13 0.50 -0.07 -0.18 มาก 
ด้านวิชาการของครูผูส้อน 3.88 0.56 0.07 -0.40 มาก 
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 4.33 0.52 -0.42 -0.74 มาก 
ด้านการมสี่วนร่วมของครูในการตดัสินใจ 4.41 0.47 -0.63 -0.32 มาก 
ด้านการมสี่วนร่วมของครูในการปฏิบัติงาน 4.25 0.56 -0.21 -1.15 มาก 
คุณภาพของสถานศกึษา  3.94 0.48 0.22 -0.22 มาก 
ด้านคุณภาพด้านผู้เรียน 3.87 0.45 0.40 -0.03 มาก 
ด้านคุณภาพด้านครูผูส้อน 3.94 0.49 0.11 -0.47 มาก 
ด้านคุณภาพการบริหารสถานศึกษา 4.02 0.48 0.14 -0.15 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรแฝงและตัวแปร

ส ังเกตได ้ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค์  พิจารณา
รายละเอียดของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ตัวแปรแฝง
ปัจจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
(mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.33 S.D. เท่ากับ 0.52 
รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ  4.23,S.D.เท่ากับ 
0.54 ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับ มาก คือ ปัจจัย
ด้านคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย(mean) อยู่ในระดับ
มาก เท่ากับ 3.94,S.D.เท่ากับ 0.52 ตามล าดับ 

 
 

 
1) ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

ตัวแปรสังเกตได้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ  4.33 , S.D. เท่ากับ 0.54 จัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีการ
กระจายแบบปกติ รายข้อ พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.27, S.D. เท่ากับ 
0.51 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ของครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.22, 
S.D. เท่ากับ 0.56 และ ด้านด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร 
มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.20 S.D. เท่ากับ 
0.56 ตามล าดับ 
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2) ปัจจัยความเป็นครูวิชาชีพ ตัวแปรสังเกตได้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (mean) เท่ากับ 4.08, S.D เท่ากับ 0.51
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติ รายข้อ พบว่า 
ด้านการปฏิบัติอย่างไตร่ตรองมีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับ
มาก เท่ากับ  4.17, S.D. เท่ากับ 0.46 ด้านนวัตกรรมมี
ค่าเฉลี่ย  
(mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.15,  S.D.เท่ากับ 0.48  และ 
ด้านวิชาการของครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ 3.88, S.D.เท่ากับ 0.56 ตามล าดับ 

3) ปัจจัยด้ านการมีส่ วน ร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาตัวแปรสังเกตได้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (mean) 
เท่ากับ 4.33, S.D. เท่ากับ 0.21 จัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีการ
กระจายแบบปกติ รายข้อ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของครใูน
การตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.41, 
S.D.เท่ากับ 0.47 ด้านการมีส่วนร่วมของครูในการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.25, S.D.เท่ากับ 
0.56 ตามล าดับ 

4) ปัจจัยด้านคุณภาพของสถานศึกษา ตัวแปร
สังเกตได้ มีโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94, 
S.D. เท่ากับ 0.48 จัดได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีการกระจายแบบ
ปกติ รายข้อ พบว่า ตัวแปรแฝงด้านคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.02 
S.D. เท่ากับ 0.48 ด้านคุณภาพด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ย 
(mean) อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.94, S.D. เท่ากับ 0.49 และ

ด้านคุณภาพผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ย (mean) อยู่ ในระดับมาก 
เท่ากับ 3.87, S.D.เท่ากับ 0.45 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์แสดงค่าองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อปรับสมการโครงสร้างจาก
ค่าคลาดเคลื่อนแล้วพบว่า  ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ (2 / df 
3)หลังปรับ=1.286  ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 
0.05 (p 0.05) หลังปรับ=0.088) ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนมากกว่า 0.90 (GFI  0.90) หลังปรับ = 
0.966 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนปรับแก้แล้ว
มากกว่า 0.90 (AGFI  0.90) หลังปรับ = 0.926 ดัชนีวัด
ระดับความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์มากกว่า 0.90 
(CFI  0.90)หลังปรับ=0.995 ค่าความสอดคล้อง 
(RMR0.05) หลังปรับ = 0.012 และ ดัชนีรากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณน้อยกว่า 0.05 
(RMSEA 0.05 )หลังปรับ= 0.035 ซึ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA)มีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์
การยอมรับได้ (สุขุมมูลเมือง, 2539) ดังภาพท่ี 1 
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ความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีในร้านอาหาร 
The authenticity of the Rabam-Borankedee in the restaurant 

อภิญญา ขวานอก (Apinya khwanok)* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความจริงแท้ ในการแสดงระบ าโบราณคดีในร้านอาหาร โดยการส ารวจ
ร้านอาหารในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ ที่ยังคงมีการแสดงระบ าโบราณคดีปรากฏอยู่ในร้านอาหารในปัจจุบัน โดยการประเมินความจริงแท้ของ
ระบ าโบราณคดีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานการแสดงในปีพ.ศ.2510 และใช้เกณฑ์การประเมินจากแนวคิดทฤษฎีความจริงแท้ 
(Authenticity) และ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เป็นเกณฑ์ก าหนดการประเมินความจริงแท้และน าไปสู่การหาปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการแสดง จากการส ารวจในเบื้องต้นพบว่าร้านอาหารทุกร้านที่จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ได้มีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบต่างๆของการแสดง ให้มีความหลากหลายและอยู่ภายใต้การควบคุมของร้านอาหาร  เพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายและสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 

ABSTRACT 
 This research was to study the effect of the  authenticity of the Rabam-Borankedee in the restaurant by 
research restaurant in Bangkok.that still show Rabam-Borankadee  inthe restaurant in nowadays by assess the 
authenticity of the Rabam-Borankadee since 1957.with the authenticity rubrics and intangible that lead to finding 
the indicator affected to the show. the research found out every restaurant that show the Thai dancing style and 
many contents of the show to be variety style and under restaurant controlling to increase the selling and to 
support the demand of customers in present. 

 
 

 
 
 
 
 
ค าส าคัญ: ความจริงแท้ระบ าโบราณคด ี
Key Words : the  authenticity of the Rabam-Borankade 
*นักศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวัฒนธรรมคณะวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวยิาลยัธรรมศาสตร์ 
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บทน า 
นาฏศิลป์ไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับ

ต้องไม่ได้ ที่ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่
ก าลังใกล้สูญหาย โดยการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ และผลงาน
ที่ควรค่าแก่การรักษาท่ีจะท าให้มนุษย์รู้สึกถึงความมีตัวตน เพื่อ
เช่ือมโยงอนาคตเข้ากับอดีต ช่วยให้เกิดความเข้าใจและเกิด
ความเคารพต่อกันในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนและ
ชุมชนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนทักษะจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง นาฏศิลป์ไทยเมื่อ
ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
แล้ว จะถือว่าการแสดงนั้นเป็นมาตรฐานที่ต้องรักษาความจริง
แท้ในด้านต่างๆ ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ อันได้แก่ 
สถานที่ในการแสดง เครื่องแต่งกาย รูปแบบในการแสดง บท
ร้องและเครื่องดนตรีที่ใช้ในแสดง โอกาสที่ใช้ในการแสดง และ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้แสดง ท้ังหมดคือ องค์ประกอบส าคัญใน
การแสดงท่ีต้องด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุดการ
แสดง ที่เกิดขึ้นจากจิตนาการ จิตวิญญาณ ความรู้สึกนึกคิด 
และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีเต็มไปด้วยศิลปะการแสดง โดยไม่ใช่
การลอกเลียนแบบหรือการดัดแปลงจากผลงานอื่นๆ ดั งเช่น
ตัวอย่างจากสถาบัน Polynesian Cultural Center (PCC) ใน
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการแสดงเกี่ยวกับชนเผ่า
พื้นเมืองโพลีเชียน แต่การน าเสนอการแสดงนั้นได้ถูกเปลี่ยน
รูปแบบการแสดง 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ท่าทาง และผู้
แสดง โดยเน้นให้ผู้ชมเกิดความประทับใจในการน าเสนอการ
แสดงมากกว่าจะน าเสนอความเป็นชนเผ่าโพลีเชียนอย่าง
แท้จริง การแสดงในครั้งนั้นมีผู้ออกมาวิพากษ์ วิจารณ์อย่าง
มากมาย โดย Polynesian Cultural Center (PCC) ออกมา
แก้สถานการณ์ว่า “ในการน าเสนอรูปแบบการแสดงนั้นเพียง
ต้องการให้ผู้ชมได้รับกลิ่นอายความเป็นโพลีเชียนเพียงเท่านั้น 
มิได้มีจุดประสงค์ให้ผู้ชมคิดว่าเป็นการแสดงดั้งเดิมของชนเผ่า
โพลี เ ชียน” ซึ่ งกล่าวได้ว่า “การแสดงน้ันเป็นการแสดง
ลอกเลียนแบบจากของเดิมหรือวัฒนธรรมหลอกลวง Fake 
Culture)”(DallenJ.Timothy&StephenW.Boyd, 2002) 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงนี้ อาจก่อให้เกิดความสับสน
กับคนรุ่นหลังที่ไม่เคยเห็นวัฒนธรรมความจริงแท้ดั้งเดิมมาก่อน 
เช่นเดียวกับมรดกวัฒนธรรมทางด้านการแสดง ถ้าถูกสร้างขึ้น
โดยการลอกเลียนแบบก็จะไม่หลงเหลือความจริงแท้อยู่ใน

ผลงานช้ินนั้นหรือแม้แต่การจัดการแสดงเพียงเพื่อจะสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายในระยะเวลาที่จ ากัด โดย
ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าที่แท้จริงของความดั้งเดิมให้ถูกน าเสนอและ
เป็นที่ยอมรับกับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป 

ปัจจุบันการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพิ่มอีก 5 ชุด
การแสดง ได้แก่ ระบ าทวารวดี ระบ าศรีวิขัย ระบ าเชียงแสน 
ระบ าลพบุรี  และระบ าสุโขทัย หรือที่ เรียกรวมว่าระบ า
โบราณคดี ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่สร้างสรรค์จากหลักฐาน
ทางด้ านโบราณวัตถุและโบราณสถานของศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย โดยผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆได้
ศึกษาข้อมูลและเทียบเคียงองค์ประกอบต่างๆน ามาเป็น
แนวทางในการประดิษฐ์ชุดการแสดงทั้ง 5 ชุดนี้ และได้
เผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณะชนครั้ งแรกเมื่อวันที่  12 
มีนาคม 2510 และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชม จึงได้มีการ
บรรจุการแสดงระบ าโบราณคดีทั้ง 5 ชุดการแสดงนี้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ท่ัวประเทศ ในปัจจุบัน
การแสดงระบ า โบราณคดี ได้ถูกจัด ให้อยู่คู่ กับการออก
ร้านอาหารไทย จัดการแสดงในงานเทศกาลต่างๆ การแสดง
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จนกระทั่งมีการน าการแสดงเข้าไป
เป็นส่วนหน่ึงของร้านอาหารไทย เนื่องจากในปัจจุบันการแสดง
นาฏศิลป์ไทยสามารถรับชมได้ทั่วไปและมีคณะการแสดง
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากท าให้เกิดการแข่งขันในการประกอบ
วิชาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งจ้างงานประจ าท าให้การแสดงที่
ควรค่าต่อการอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ้งความจริงแท้ ถูกน ามาเป็น
สินค้าในการประกอบวิชาชีพ โดยการน าผลงานเหล่านั้นมา
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะรับชม
นาฏศิลป์ไทยในระยะเวลาที่จ ากัดและมีความหลากหลาย รวม
ไปถึงความแปลกใหม่ในด้านการแสดงที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
การแสดงระบ าโบราณคดีจึงเป็นการแสดงอีกประเภทหนึ่งที่ถูก
น ามาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยมีการลดทอน
ระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง ดัดแปลงเครื่องแต่งกาย ท่าร า 
องค์ประกอบที่ใช้ในการแสดง รวมไปถึงเครื่องดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดง ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น 
ระบ าโบราณคดี ในร้านอาหารจะด าร งอยู่ ได้ต้องอาศัย
ผู้ประกอบการร้านอาหารและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะรับชม
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ศิลปะการแสดงของไทยอย่างแท้จริง ไม่ใช่มองเป็นเพียง
ส่วนประกอบหนึ่งของร้านอาหารและการบริการ เพียงเท่านั้น 

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการจะ
ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความจริงแท้
ของนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบ าโบราณคดี เพื่อเป็นกรณีศึกษาใน
การเรียนรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารและนักท่องเที่ยวทีมี
ผลกระทบต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบ าโบราณคดี ใน
ปัจจุบันเพื่อหาแนวทางด ารงไว้ซึ้งความจริงแท้ของการแสดงที่
ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์หลักของการสร้างสรรค์ระบ า
โบราณคดี 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     1.  เพื่อศึกษาความจริงแท้ของรูปแบบการจัดการแสดง
ระบ าโบราณคดีในร้านอาหารเชิงพาณิชย์ 
     2.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการแสดงระบ า
โบราณคดีในร้านอาหารเชิงพาณิชย์ ให้สามารถคงมาตรฐาน
ความจริงแท้ไว้ได้แบบดั้งเดิม 

วิธีการวิจัย 
งานวิจยันี้มุ่งศึกษาร้านอาหารที่ยังคงประกอบกิจการ 

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งมีร้านอาหารทั้งหมด 4 ร้านท่ียังคงเปิด
กิจการและมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยผู้วิจัยต้องการศึกษา
ร้านอาหารไทยท่ีมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบ าโบราณคดี 
ทีจ่ัดแสดงเป็นประจ าทุกวัน และมีระบบการจัดการในรูปแบบ
บริษัท ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ร้านอาหารส่วนใหญ่ ที่จัดการแสดง
นาฏศิลป์ไทยเป็นประจ าทุกวัน จะมีความแตกต่างกันในด้าน
ของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมการแสดง อาทิ บุคคลส าคัญระหว่าง
ประเทศ นักการทูต นักวิชาการ นักท่องเที่ยวทั่วไป และ
นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ดังนั้นพื้นที่การศึกษาที่หลากหลาย
จะสามารถท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงระบ าโบราณคดี ในร้านอาหารเชิงพาณิชย์  
ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับงานวิจัยช้ินนี้ได้มากที่สุด 
 โดยผู้วิจัยได้สืบค้น ความหมายของความจริงแท้ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ไว้ว่า ความจริงแท้ คือ สิ่งที่เป็นของแท้
ดั้งเดิมสามารถพิสูจน์จากหลักฐานหรือการด ารงอยู่ของ
วัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา(Smith and Duffy.2003) 
เช่นเดียวกับแนวคิดความจริงแท้บริบทของมรดกโลกจาก

การศึกษาการพิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของ
แหล่งมรดกโลก : OUV (outstanding universal value) 
จะต้องมีความจริงแท้ โดยจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจาก
องค์กรที่ปรึกษา เช่น ICOMOS (สภาระหว่างประเทศว่าด้วย
โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี) , ICCROM (ศูนย์ระหว่าง
ชาติว่าด้วยการศึกษา การอนุรักษ์ และการปฏิสังขรณ์สมบัติ
ทางวัฒนธรรม) ซึ่งจะพิจารณาในส่วนของมรดกทางวัฒนธรรม
OUV (outstanding universal value) จะมีเกณฑ์การ
พิจารณาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก 
6 ข้อ คือ 1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกที่จัดท าขึ้น
ด้วยการสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของมนุษย์ 2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
เกิดการพัฒนาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม อนุสรณ์
สถาน ประติมากรรม ภูมิทัศน์ ศิลปกรรม การพัฒนาการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง บนพื้นที่หนึ่งๆ
ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 3. เป็นสิ่งที่ยืนยันหลักฐานทาง
วัฒนธรรม อารยะธรรมที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันและทั้งที่สูญสิ้นไป
แล้ว 4. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ตั วแทนการพัฒนาทา งวัฒนธรรม  สั งคม  ศิลปกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของ
มวลมนุษย์ 5. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมของมนุษย์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้าง 
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสภาพได้ง่ายจากผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และสังคมวัฒนธรรม  
6. มีความคิด ความเช่ือที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ มี
ความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นการจะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมได้ต้องได้รับการประเมินคุณค่าตามคุณสมบัติเกณฑ์
ดังกล่าว คุณค่าของความส าคัญที่ยุโรปเน้นคือ ความสวยงามที่
มองเห็นได้ด้วยตา ในขณะที่ทางตะวันออกอย่างเอเชียจะให้
คุณค่าในความสัมพันธ์เกี่ยวกับจิตใจ ความเป็นชาตินิยม ซึ่งจะ
เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ใ น ห ลั ก ป รั ชญ า แ น วคิ ด ขอ งญี่ ปุ่ น แ ล ะ จี น  
ซึ่งนักวิชาการตะวันออกล้วนได้ศึกษาหลักแห่งความงามทาง
ศิลปะของญี่ปุ่นด้วย ประเด็นท่ีอ้างถึงคือ “ความเป็นผลงานช้ิน
เอกที่เกิดจากการสร้างสรรค์อันฉลาดของมนุษย์” ถูกยกตัวอย่าง
ถึงการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มาจากบัญชีรายช่ือแหล่งมรดก
โลก ที่มีการแสดงให้เห็นในลักษณะ (mimesis) การเลียนแบบ 
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ค านี้เกิดขึ้นในสมัยกรีกโดยเพลโตเช่ือว่า การเลียนแบบจะอยู่ใน
รูปแบบเฉพาะของสรรพสิ่ง เป็นการท าส าเนาจากโลกของ
เลียนแบบ ดังนั้นโลกที่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่ถูกท าส าเนาจะไม่
สามารถท าให้เราเข้าใจความจริงได้ เพราะโลกเต็มไปด้วยสิ่ง
ปลอม ลวงตามีลักษณะที่ต่ ากว่าการเป็นต้นฉบับ ซึ่งศิลปะเอง
เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของการเลียนแบบ จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่น
สารและหลอกลวงส านึกต่างๆโดยความเกี่ยวข้องของมรดกโลก
และความจริงแท้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากสิ่งนั้นสัมพันธ์จาก
การเลียนแบบข้ึนมา ความจริงแท้ในการสร้างงานศิลปะจะแฝง
อยู่ภายในตัวงานท่ีบ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพผ่านความนึกคดิ
ทางจิตใจและวัตถุความเป็นจริงในการเข้าใจสร้างสรรค์งาน 
ความคิดเกี่ยวกับ “ความจริงแท้โดยการสร้างขึ้น” จะปรากฏ
ออกมาจากการสร้างและประดิษฐ์คิดค้นอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่
จะเป็นมรดกโลกได้จึงต้องผ่านการพิจารณาความจริงแท้และ
ความครบถ้วนสมบูรณ์โดย OUV : (outstanding universal 
value) เพื่อให้แหล่งมรดกนั้นๆสามารถแสดงความเป็นสากลที่
โดดเด่นและเป็นท่ียอมรับได้(Jokilehto J. 2006) 

 จะเห็นว่าความเป็นของแท้จะต้องมีความดั้งเดิมและ
มีหลักฐานที่พิสูจน์ความเป็นของแท้ของผลงานช้ินนั้นได้ ความ
จริงแท้จะต้องมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและแสดงผ่านคุณลักษณะ
ที่เช่ือถือได้ ความจริงแท้ที่ส่งผ่านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
อาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ จึง
ต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ แต่เนื่องจาก
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้โดยส่วนมากเป็นเกณฑ์การ
ประเมินด้านมรดกวัฒนธรรม ไม่มีเกณฑ์หลักทางด้านการแสดง
โดยตรง ผู้วิจัยจึงต้องรวมรวบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้านการ
แสดงมาใช้ประกอบการประเมิน ดังนี้ 

ต าแหน่งและ
สถานท่ี 

(Location 
and setting) 

รูปแบบ การ
ออกแบบ 
(Form 

and Design) 

วิธีการและฝีมือเชิง
ช่าง (techniques 
and workmanshi) 

ความถูกต้องของ
การใช้พื้นที ่ ท่าร า เครื่องแต่งกาย 

รูปแบบการแปร
แถว 

องค์ประกอบ
การแสดง เครื่องประดับ 

 เครื่องดนตร ี  

 เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ที่ผู้วิจัยได้น ามา
เทียบเคียงในการประเมินความจริงแท้ระบ าโบราณคดีนั้น เป็น
การน าแนวคิดมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
( Intangible ) น ามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีความจริงแท้ ( 
Authenticity) และน ามาใช้เป็นเครื่องมือ โดยการรวบรวม
แนวคิดและทฤษฏีทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาในด้านการแสดงให้มากที่สุด เพื่อใช้ในการประเมินความ
จริงแท้ในครั้งนี้  เริ่มจากการส ารวจการแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
ร้านอาหารที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การจัดการของร้านอาหารในแต่ละร้าน เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นและมีความแตกต่างไปจากร้านอาหารทั่วไป งานวิจัยนี้
จะมุ้งเน้นศึกษาการแสดงระบ าโบราณคดีทั้ง 5 ชุด เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความจริงแท้ในด้านของการแสดง จาก
การลงพื้นที่วิจัยจะพบว่าการแสดงระบ าโบราณคดทีี่ได้รับความ
นิยมสูงสุด คือ ระบ าศรีวิชัย ระบ าสุโขทัยระบ าทวารวดี ระบ า
ลพบุรี ตามล าดับ ในส่วนของระบ าเชียงแสนนั้น ยังไม่มีปรากฏ
การแสดงในร้านอาหารใดๆ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าเป็นการแสดง
ที่มีจังหวะค่อนข้างช้า และเป็นการแสดงที่ดูเรียบง่ายมาก
เกินไปท าให้ไม่มีความโดดเด่นในการแสดงมากเท่าการแสดงทั้ง 
4 ชุด เมื่อผู้วิจัยได้ทราบถึงชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมใน
ร้านอาหารแต่ละชุดการแสดงแล้วจึงได้มีการส ารวจและแยก
ประเภทในการประเมินความจริงแท้ในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ต าแหน่งและสถานท่ีเป็นเกณฑ์ที่ประเมิน 
จากรูปแบบการใช้พื้นที่และวิธีการแปรแถว เนื่องจากการแสดง
ระบ าโบราณคดีจะมีแนวคิดเป็นกระบวนการ ดังนั้นรูปแบบ
การแปรแถวจะถูกสร้างสรรคใ์ห้สอดคล้องกับกระบวนท่าร า ถ้า
รูปแบบถูกปรับเปลี่ยนจนมากเกินไป การสื่อความหมายของ
กระบวนท่าก็จะมีความผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นเดียวกันดังจะเห็น
ได้จากกการลงพื้นที่วิจัยพบว่า สถานที่ที่ใช้แสดงไม่เอื้ออ านวย
ต่อการแสดงมากนัก เนื่องจากการแสดงในร้านอาหารมีเนื้อที่
ค่อนข้างจ ากัด และจัดเวทีการแสดงแบบครึ่งวงกลม ท าให้
นักแสดง ไม่สามารถใช้พื้นที่ในการแสดงได้อย่างเต็มที่ หรือ
บางครั้งนักแสดงจ านวนมากเกินกว่าที่จะสามารถท าการแสดง
บนเวทีได้ ต้องท าการแสดงด้านล่างเวทีจึงท าให้รูปแบบการ
แปรแถว ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแบบแผนได้ในทุกชุดการ
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แสดง นักแสดงต้องสนใจผู้ชมมากกว่าการยึดหลักความถูกต้อง
ในกระบวนการใช้พื้นที่และการแปรรูปแบบแถวที่ถูกต้อง โดย
ต้องหันหน้าเข้าหาผู้ชมในทุกด้าน ที่มีผู้ชมนั่งอยู่นักแสดงแทบ
จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในการแสดง แต่จะเป็นปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
มากกว่า ดังนั้นเมื่อรูปแบบการใช้พื้นที่และรูปแบบการแปรแถว 
ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปแบบเวทีของร้านอาหาร จึงส่งผล
กระทบต่อการแสดงที่ ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยใช้การ
ปรับเปลี่ยนโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมใน
การแสดง ที่ต้องอาศัยหลักการแปรแถวเพื่อเช่ือมโยงถึงการสื่อ
ความหมายในกระบวนท่าที่ถูกสร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้อง
กัน 

2. รูปแบบและการออกแบบ เป็นเกณฑ์การ 
ประเมินจากรูปแบบการแสดง ในกระบวนท่าร า และเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ความถูกต้อง สวยงาม ลีลาท่าร า 
ความเหมาะสมของผู้แสดง และเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการ
แสดงยังคงใช้ดนตรีสดบรรเลง หรือใช้แผ่นเสียงในการแสดง 
จากการลงพื้นที่วิจัยพบว่า การแสดงในร้านอาหารส่วนใหญ่จะ
ใช้ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ต่อ1 รอบการแสดงและต้องมีการแสดง
ไม่ต่ ากว่า 5 ชุดการแสดง ท าให้การแสดงทุกชุดถูกลดทอน
ระยะเวลาลง เมื่อระยะเวลาถูกลดทอนลง ท่าร า  และ
องค์ประกอบต่างๆ ก็จะถูกลดทอนลงไปด้วย ดังนั้นระยะเวลา
ในการแสดงระบ าโบราณคดีแต่ละชุดจากเดิมที่ใช้ระยะเวลา 8-
10 นาที จะเหลือเพียง 3-5 นาที เท่านั้น ซึ่งในการแสดงระบ า
โบราณคดีท่าร าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาทุกชุดการแสดง จะเป็น
ท่าร าที่ถูกร้อยเรียงตามประวัติหรือเรื่องราวท่ีเชื่อมโยงกันตั้งแต่
ท่าแรกจนกระทั้งท่าสุดท้าย เมื่อท่าร าถูกลดทอนลงไป การ
แสดงจึงไม่มีความต่อเนื่องกัน และเป็นการสื่อความหมายเดิม
ของการแสดงท่ีผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์หลักของการแสดง
เมื่อท่าร าถูกลดทอนลง จังหวะดนตรีก็จะถูกลดทอนลงด้วย
เช่นเดียวกัน ซึ่งในบางครั้งจังหวะดนตรีไม่สอดคล้องกับท่าร า
ดังเช่นต้นฉบับ ท าให้นักแสดงเกิดความสับสนและท าการแสดง
ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง  

3. วิธีการและฝีมือเชิงช่าง เป็นเกณฑ์การ 
ประเมินความจริงแท้ในด้านของศิลปะ ทักษะฝีมือช่าง ในการ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ที่อ้างอิงจาก

การศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน รวมไปถึง
เทวรูป ภาพจ าหลัก เพื่อน ามาเทียบเคียงและใช้ในการประดิษฐ์
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ใช้ในการแสดง เพื่อให้
เหมาะสมและสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ในแต่ละยุคสมัยได้
อย่างเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะชุดการแสดงนั้น ๆจากการลงพื้นที่
วิจัยพบว่า ในการแสดงแต่ละชุด เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
แสดงในร้านอาหาร รูปแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
จะถูกเปลี่ยนแปลงไป ให้เกิดความประทับใจต่อผู้ชมมากยิ่งขึ้น 
เช่นเพิ่มขนาดเครื่องประดับศีรษะให้มีขนาดใหญ่และประดับ
ด้วยเพชรพลอยและดอกไม้ ซึ่งการแสดงแบบดั้งเดิมไม่มี
เครื่องประดับศีรษะรูปแบบดังที่กล่าวมา เปลี่ยนรูปแบบสีของ
เครื่องแต่งกายไปจากเดิม หรือเพิ่มเครื่องประดับอื่นๆที่ไม่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การแสดงดูอลังการมากยิ่งขึ้นจนบางครั้งจาก
การแสดงที่เป็นระบ ามาตรฐานถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับที่มากจนเกินไปท าให้คล้ายการแสดง
ของสาวประเภทสองที่เน้นความสวยงามมากกว่าความถูกต้อง
ของการแสดง 

จากการลงพื้นที่วิจัยโดยการเข้ารับชม 
การแสดงจะพบว่า จากการประเมินความจริงแท้ในด้านต่างๆ 
การแสดงในร้านอาหารจะไม่หลงเหลือความจริงแท้ในการ
แสดงอยู่เลย การแสดงส่วนมากจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
เกือบทุกองค์ประกอบการแสดง ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการแสดงต่างๆ
ทั้งหมดนี้ โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการแสดง และผู้ควบคุมการ
แสดงทั้งหมด เนื่องจากร้านอาหารส่วนใหญ่ มีการจัดการแสดง
ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและเคยต้อนรับบุคคลส าคัญ
ระหว่างประเทศมากมาย ทั้งยังคงสามารถด าเนินกิจการมา
จนถึงปัจจุบัน เพราะเหตุใดจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดง จนไม่เหลือความจริงแท้ของเกณฑ์การประเมินความจริง
แท้ดั้งเดิมอยู่เลย  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการแสด  นักแสดงและ
ผู้ประกอบการในแต่ละร้าน ทั้ง 4 ร้าน ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจว่า 
ร้านอาหาร ได้เปลี่ยนผู้จัดการแสดงมาหลายรุ่นและเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการแบบประมูลหาคณะนักแสดง มาเป็นการ
จัดการในรูปแบบของบริษัท โดยนโยบายในการควบคุมการ
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แสดงของร้านอาหารคือ คณะการแสดง ต้องสามารถจัดการ
แสดงที่มีความหลากหลายและสร้างความแปลกใหม่ ไม่
เหมือนกับร้านอาหารทั่วไป โดยต้องใช้การแสดงที่ เป็น
มาตรฐานของนาฏศิลป์ไทย น ามาสร้างสรรค์ให้มีความ
หลากหลายและอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ โดยที่ผู้แสดง
ต้องมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์และสามารถท าการแสดงได้เป็น
อย่างดี จากนโยบายที่ก าหนดข้อบังคับต่อคณะการแสดงส่งผล
ให้การแสดงระบ าโบราณคดีถูกน ามาปรับเปลี่ยนการแสดง 
ลดทอนระยะเวลาและองค์ประกอบที่ส าคัญไป แต่กลับเพิ่ม
ส่วนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงเข้ามาแทนที่ ท าให้
การแสดงระบ าโบราณคดีในร้านอาหารในปัจจุบันดูคล้ายจะ
เป็นการแสดงลอกเลียนแบบมากกว่าการแสดงที่เป็นของแท้
ดั้งเดิม และผิดวัตถุประสงค์หลักของการแสดง ที่นายธนิต อยู่
โพธิ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การแสดงนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ชมได้มีจินตนาการที่อยากจะศึกษาค้นคว้า ประวัติความ
เป็นมาประวัติศาสตรแ์ละศิลปะ ของระบ าโบราณคดีทั้ง 5 สมัย 
เพื่อส่งต่อความรู้สึกนึกคิดและความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของแต่ละสมัยให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้สืบไป” (กรม
ศิลปากร.2554) อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความจริงแท้
และมาตรฐานการแสดงระบ าโบราณคดี คือ อัตราค่าจ้างเหมา
ในการแสดง เนื่องจากการแสดงนาฏศิลป์ไทยในร้านอาหารมี
องค์ประกอบในการแสดงค่อนข้างเยอะ อาทิ เช่น นักแสดง นัก
ดนตรี เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบการ
แสดงต่างๆ ล้วนต้องใช้ปัจจัยด้านการเงินจ านวนมาก ท าให้ทาง
ร้านอาหารต้องการที่จะลดทอนค่าใช้จ่ายในการแสดงลง ดังนั้น
องค์ประกอบใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จึงถูกตัดออกไป เช่น 
นักดนตรีเนื่องจากสามารถเปิดเครื่องเสียงได้ โดยไม่ต้องท าการ
แสดงสดความจริงแท้ในด้านองค์ประกอบการแสดงในส่วนนี้จึง
ลดลงไปอีก จากนโยบายของร้านอาหารท าให้ผู้จัดการแสดงไม่
สามารถด ารงไว้ซึ่งความจริงแท้ของการแสดงต้องมีการ
ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการแสดงตามความต้ องการของ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และจากผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว โดยตัดสินจากผลก าไรในแต่ละเดือน ถ้าผลก าไร
ต่ ากว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ การแสดงท้ังหมดจะต้องถูกปรับเปลีย่น
รูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม ด้วย

เหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้จัดการแสดงจึงต้องคิดรูปแบบการ
แสดงใหม่ๆอยู่เสมอ และน าการแสดงที่เป็นมาตรฐานมา
ปรับเปลี่ยนการแสดงให้มีความแตกต่างและแปลกใหม่เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงโดยไม่ซ้ ากับรูปแบบเดิม  

ผลการวิจัย 
 ดังนั้นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความจริง
แท้ด้ านการแสดงเกิดจากนโยบายของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและปริมาณของรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับการ
แสดงทั้งหมด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบหลักกับคณะนักแสดงที่ไม่ได้มีความต้องการให้การ
แสดงดั้ง เดิมถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงไป แต่ เมื่อ
ประกอบอาชีพท าการแสดงแล้ว ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
หรือ นายจ้าง ย่อมเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการตัดสินใจต่อการ
จ้างงานคณะแสดงนั้นๆ ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อความจริงแท้ ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต าแหน่งและ 
สถานท่ีในการแสดงคือ การแสวงหาผลก าไรที่ต้องคุ้มค่ากับการ
ลงทุน ดังนั้นพื้นที่ในการแสดงจึงมีบริเวณที่ค่อนข้างจ ากัด ใน
ส่วนของโต๊ะอาหารที่นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการต้องสามารถ
รับชมการแสดงได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นพื้นที่ในการแสดงจึงถูกจัด
ในรูปแบบครึ่งวงกลม และนักแสดงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 
ไม่ท าการแสดงในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ไม่หันหลังให้ผู้ชม 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถรับชมการแสดงได้อย่างเท่าเทียม
กันในทุกพ้ืนท่ี 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการ 
ออกแบบองค์ประกอบในการแสดง คือ นโยบายหลักของร้าน 
ที่ต้องการความแปลกใหม่ในด้านของการแสดงและต้องท าการ
แสดงได้ในระยะเวลาที่จ ากัด ต้องมีการแสดงที่หลากหลาย 
ต้องการสร้างความแตกต่างและจุดดึงดูดที่ต่างจากร้านอาหาร
ทั่วไปและลดค่าใช่จ่ายในด้านการแสดงดนตรีสด ใช้เครื่องเสียง
สมัยใหม่เข้ามาแทนที่ เพื่อลดต้นทุนการแสดงลง โดยที่ไม่ได้
ค านึงถึงความถูกต้องและวัตถุประสงค์หลักของการแสดงนั้นๆ  

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการและฝีมือเชิง 
ช่างเกิดจากนโยบายหลักของร้านและความต้องการลดต้นทุน
ในการแสดงลง โดยส่วนมากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
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ทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงในแต่ละร้านจะเป็นการเช่าแบบประจ า 
ไม่ใช่การซื้อขายขาด จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการแสดงเพิ่มมากขึ้น 
และเมื่อทางร้านจะซื้อเครื่องแต่งกายเป็นของประจ าร้านก็มี
ราคาที่ค่อนข้างสูงและไม่มีผู้ที่มีความรู้ด้านเครื่องแต่งกายดูแล
ในเฉพาะทางเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย ดังนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็น
การเช่าเคร่ืองแต่งกายแทน การเช่าเครื่องแต่งกายเป็นระยะ
เวลานานท าให้ร้านเช่าท าเครื่องแต่งกายออกมาใหม่ ใช้วัสดุที่
ต่ ากว่ามาตรฐาน ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
เลียนแบบในการลดต้นทุน แต่ต้องดูสวยงามอลังการ บางครั้ง
ใช้องค์ประกอบที่ไม่จ าเป็น เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประดิษฐ์
เครื่องประดับให้ดูใหญ่กว่าปกติ โดยใช้วัสดุเป็นกระดาษมี
น้ าหนักเบา สามารถสวมใส่ได้ง่าย แต่ขาดความประณีตในการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้ทางร้านอาหารใช้เป็นระยะเวลายาวนานและ
เมื่อเสียหายหรือช ารุด จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ในราคาที่
ต่ ากว่ามาตรฐานทั่วไป ท าให้ชุดการแสดงระบ าโบราณคดี บาง
ชุดดูคล้ายเป็นชุดการแสดงลอกเลียนแบบ หรือการแสดงของ
สาวประเภทสองไปเกือบทุกชุดการแสดง 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความจริงแท้ของการแสดงระบ าโบราณคดีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือนโยบายของผู้ประกอบการร้านอาหาร ปัจจัยใน
ด้านของรายรับ รายจ่าย และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
เป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นถ้าจะเสนอแนะแนวทางที่จะท าให้การ
แสดงสามารถด ารงอยู่คู่กับการแสวงหาผลก าไร น่าจะต้องเริ่ม
จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทางด้านการแสดง
นาฏศิลป์ไทย จัดประชุมเพื่อให้ความรู้และหาแนวทางในการ
ป้องกันไม่ให้การแสดงถูกเปลี่ยนแปลงจนไม่หลงเหลือความจริง
แท้ของการแสดง  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่จัดการแสดงนาฏศิลป์ แนะน า
นักท่องเที่ยวถึงสถานที่และร้านอาหารที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
เพื่อเป็นตัวเลือกในการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะความ
แตกต่างอาจไม่ใช่การปรับเปลี่ยนความดั้งเดิม แต่เป็นการสร้าง
เรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันให้มีคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
กิจการ จัดท าข้อมูลเพื่อการดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้และเก็บ
รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นที่มีต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพื่อ

เก็บเป็นฐานข้อมูลในการจัดการแสดง ว่านักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นอย่างไร และต้องการรับชมการแสดงในรูปแบบใดดูแล
คณะการแสดงท่ีจัดการแสดงในร้านอาหาร ให้สามารถเสนอ
ความคิดเห็นและจัดการแสดงในรูปแบบท่ีสามารถคงรูปแบบ
ความดั้งเดิมและเข้ากับสังคมในปัจจุบัน ให้สามารถด าเนิน
กิจการด้วยกันได้โดยที่ยังสามารถรกัษาผลก าไรและปกป้องการ
แสดงแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ตลอดไปจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแสดง ถ้าจ าเป็นต้องลดต้นทุน ควรเปลี่ยนมาเป็น
สวัสดิการแทน สืบเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ให้กับนักแสดง นัก
ดนตรี อาจจะลดน้อยลง แต่เปลี่ยนมาเป็นสวัสดิการที่มีความ
คุ้มครองและรับประกันแรงงานได้เหมือนพนักงานบริษัททั่วไป 
อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการเช่าเครื่องแต่งกายเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับนักแสดงเพิ่มเติม โดยการให้ผู้ เช่ียวชาญมาให้
ความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับกับ
นักแสดง และเปิดเป็นนิทรรศการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมหรือ
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม และ
น ารายได้บางส่วนท่ีเกิดจากกิจกรรมมาเป็นทุนในการซื้อเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับประจ าร้าน เมื่อเกิดการช ารุด
เสียหายให้นักแสดงเป็นผู้ซ่อมแซมชุดการแสดงทั้งหมด โดยผล
ก าไรที่เหลือจากการท ากิจกรรมต้องปันผลให้กับนักแสดงด้วย  
 ข้อเสนอแนะจากผู้ วิจัย ส่วนหนึ่ ง เกิดจากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย ผู้ควบคุมการแสดง 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร และนักแสดง นักดนตรี โดยการ
รวบรวมความต้องการในส่วนของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแยกเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และได้เป็นข้อเสนอแนะ ตามที่ผู้วิจัยได้
กล่าวมาข้างต้น เผื่อสนองความต้องการและสามารถให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด ระบ าโบราณคดี ได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางใน 

การศึกษาในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษาเมื่อ
ต้องน าการแสดงดั้งเดิมมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและ
ความต้องการของผู้ประกอบการ จะสามารถท าการแสดง
ออกมาในรูปแบบใดได้บ้างท่ียังสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดิมของการแสดงไว้ได้ 

2. เป็นกรณีศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ในการประกอบอาชีพคณะการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดระบ า
โบราณคดีในร้านอาหาร 

3. เป็นกรณีศึกษาในการเรียนรู้พฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดระบ าโบราณคดี 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค 
เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม: กรณีศึกษา “โนราโรงครูวัดท่าแค” 

ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
Community Participation in Nora Rong Kru of Tha-Kae Temple performing arts management  

Cultural tourism: A case study of Nora Rong Kru of Tha-Kae Temple. Tambon Tha Khae, 
Amphoe Mueang, Phatthalung 

จุฑาภรณ์ มีสุขศรี (Jutaporn Meesuksri)* 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงของโนราโรงครู  

วัดท่าแค และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแคเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม โดยใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกที่มีโครงสร้างของค าถามตามหลักทฤษฎีทั้ง 4 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ทฤษฎีการท่องเที่ยวโดยชุมชน และทฤษฎีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามหลักทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  โดยผู้วิจัย ได้มีช่วงเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการสัมภาษณ์ เริ่มตั้งแต่ 19 มีนาคม - 2 กันยายน 2558 ผลจากการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน กลุ่มผู้สืบทอด 
และองค์กรทางภาครัฐท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนให้ศิลปะการแสดงของท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นเป็นประจ าในทุกๆปีนั้น
พยายามที่จะท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ผ่านชุมชนที่เป็นรากฐานหรือเป็นแก่นส าคัญให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
โดยพยายามเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้เข้ากับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the community involvement and guidelines in        Nora Rong 

Kru of Tha-Kae Temple performing arts management for cultural tourism by using qualitative research 
methodologies. Including in-depth interviewing with questions structure - based four theories which were 
intangible cultural heritage, participation, community-based tourism (CBT) and sustainable tourism theories, 
discussions for gathering information, the sampling division  criterias following the use of theories in the research 
were. The period of data collection and interviews was between March 19 - September 2, 2015, moreover, for data 
collection. Results from the study found the involvement of community, inheritance group and government 
organization in pushing and driving for the performance of local art occurring every year, trying to preserve local 
wisdom heritage through a responsibility foundation community or a responsibility main community, local wisdom 
heritage for remaining alongside tourism by attempting to link cultural tourism to the local wisdom heritage of the 
South.  

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, โนราโรงครู, การท่องเที่ยววัฒนธรรม 
Key Words: Community participation, Nora Rong Kru, Cultural tourism 
*นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทน า 

ปัจจุบันโลกาภิวัตน์ได้เข้ามามีบทบาททางสังคม
และทางวัฒนธรรม ท าให้วัฒนธรรมใหม่ๆที่ เข้ามามี
บทบาทร่วมกับวัฒนธรรมดั้ งเดิม ส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับ
เศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวที่เข้ามามีส่วนร่วมและมี
บทบาทส าคัญต่อวัฒนธรรมในปัจจุบัน เมื่อเกิดการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งนั้นท าให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของมนุษย์ที่ส่งผลถึงค่านิยม ความ
ศรัทธาที่มีความแตกต่างปรับเปลี่ยนตามสภาพที่เป็นอยู่   
อย่างไรก็ตามโลกาภิวัตน์นั้นเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการ
ยึดถือปฏิบัติของสภาพสังคมในรูปแบบใหม่ที่ไม่ขัดแย้งกับ
ความศรัทธาของคนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ี
เกิดขึ้น ดังนั้นท าให้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือยู เนสโก ได้ร่าง
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก ทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguaring of 
the Intangible Cultural Heritage) เพื่อคุ้มครองสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และในประเทศไทย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย         
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. … ซึ่งได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมถึง            
การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
วิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการ
พัฒนาทางสังคม การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการวิจัยความเข้าใจของ “คุณลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ : มิติทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่” และมุ่งเน้นการวิจัยในการ
เสริมสร้างธรรมภิบาลและความมั่นคงของประเทศแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่และเป็นการสอดคล้อง
กับกลยุทธ์การวิจัยที่ 1.4 วิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง

และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม ตาม
แผนงานวิจัย 1.4.4 แผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
และวัฒนธรรม ตัวอย่างประเด็นวิจัย เช่น การวิจัย
เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตรชุ์มชนและท้องถิ่น การวิจัยเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม และหลากหลายและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนให้อยู่ร่วมกันฉันท์มิตร 
เป็นต้น (ยุทธศาสตร์การวิจัย, 2555-2559, น. 48) 

โดยตามหลักการขององค์ การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโกนั้น  ได้มีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อวันที่  17ตุลาคม  
พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2003) ณ กรุงปารีส  ซึ่งได้ระบุข้อที่ 15 
การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล 
ภายในกรอบของกิจกรรมการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่ละรัฐภาคีจะต้องพยายาม
ด าเนินการเพื่อให้ชุมชน และกลุ่มชนที่มีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางที่สุด หากเป็นการเหมาะสมให้มีปัจเจกบุคคล 
ซึ่งสร้างสรรค์ ธ ารงรักษา และถ่ายทอดมรดกดังกล่าวเข้า
ร่วมด้วย และน าบุคคลเหล่านั้น เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการอย่างแข็งขันด้วย (UNESCO, 2003) ซึ่งภายใน
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้และยุทธศาสตร์การวิจัยนั้นมีความสอดคล้องใน
เร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เห็นถึงการที่องค์การ
หลากหลาย เข้ามาเล็งเห็นความส าคัญท าให้มีการ
ขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เปิดโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการอนุรักษ์มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองไม่ให้เลือนหายไปกับยุค
โลกาภิวัตน์ 

โนราโรงครู  เป็นส่ วนหนึ่งของสาขาศิลปะ            
การแสดงที่มีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ  ซ่ึงโนราโรงครูนั้นอยู่ในรายการมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ ขึ้ นทะ เบี ยนแล้ ว  ในปี  
พ.ศ. 2555 สาขาศิลปะการแสดงโนราโรงครู คือการแสดง
เพื่อประกอบพิธีกรรม โดยมีการเชิญครูหมอตายายโนรา
มายังโรงพิธีซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อไหว้ครู เพื่อแกบ้นหรือเพื่อ
ครอบเทริดผูกผ้าใหญ่โนราโรงครูแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
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โนราโรงครูใหญ่ และโนราโรงครูเล็ก (อุดม หนูทอง , 
2536, น. 65,110)  โนราโรงครูยังคงกระท ากันอยู่ทั่วไป
ในภาคใต้ที่ เป็นโรงครูประจ าปี และโนราโรงครูที่ ได้             
จัดขึ้นเพื่อแก้บน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ยังคงปรากฏ
อยู่อย่างเด่นชัด แต่โนราโรงครูที่ส าคัญและน่าสนใจอย่าง
ยิ่งคือ โนราโรงครูบ้านท่าแค ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพราะโนราโรงครูบ้านท่าแคเป็นโรง
ครูใหญ่ เป็นสถานที่ที่ ขุนศรีศรัทธาครูส าคัญของโนราได้
เคยฝึกสอนการร าโนราแก่ศิษย์ เป็นที่พ านักของครูหมอ
โนรา โนราโรงครูบ้านท่าแคจึงเป็นโรงครูของขุนศรีศรัทธา 
(พิทยา บุษรัตน์, 2535, น. 4)  

ชุมชนวัดท่าแคได้มีการแสดงโนราโรงครูที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ถือได้ว่าเป็นงานประจ าปีของ
จังหวัดพัทลุง  ซึ่งจะจัดอยู่ในช่วงเดือนเดือน 6 ในช่วง
เดือนพฤษภาคม - สิงหาคมของทุกปี คณะโนราและ
ลูกหลานเช้ือสายโนราจะจัดกิจกรรม “โนราโรงครู”  
ขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อครูหมอโนรา และบรรพ
บุรุษ ซึ่งในจังหวัดพัทลุงมีโนราที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม
อยู่จ านวนมากหลายคณะที่มี ช่ือเสียงช้ันบรมครู เช่น  
โนราพุ่มเทวา หรือขุนอุปถัมภ์นรากร โนรายก ชูบัว ศิลปิน
แห่งชาติสาขาการแสดงโนรา เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานพิธีกรรมไหว้ครู โนราพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  
ตามความเช่ือของชาวพัทลุง โดยเฉพาะผู้มีเช้ือสายศิลปิน
โนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งเช่ือว่ามีถิ่นก าเนิด              
ที่จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมจะเป็นพิธีร าแก้บน สะเดาะ
เคราะห์ เสริมดวงชะตา รักษาโรค เหยียบเสน เป็นต้น  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการท างานร่วมกันหลากหลาย
ภาคส่วนแต่ในส่วนส าคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนให้โนราโรงครู        
เกิดขึ้นได้ในทุกๆปี ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมหลักและเป็นหัวใจ
ส าคัญในการจัดโนราโรงครูวัดท่าแค คือ ตัวแทนชาวบ้าน                
อีกทั้งยังมีการจัดการของเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น “โนราโรงครูท่าแค” ที่มาจากกลุ่มตัวแทน
ชาวบ้าน  ซึ่งจากดั้งเดิมมิได้มีเครือข่ายกลุ่มชุมชนเพียง
อย่างใด แต่เมื่อมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ที่ได้ระบุ  โนราโรงครูให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

ภาครัฐท าให้คนในชุมชนจึงต้องมีความจ าเป็นในการก่อตั้ง
เครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  “โนราโรงครูท่า
แค”  

จากอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ให้ความส าคัญในด้านของ                  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินของตน รวมไปถึงยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการ
พัฒนาทางสังคม การเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศ               
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ใน
ฐานะผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัย  จึงได้เห็นความส าคัญของโนราโรงครู  ต าบลท่าแค 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ที่มีความส าคัญและมีบทบาท 
ต่อชุมชนท้องถิ่น จึงได้เล็งเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาหรือ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนร่วมของการจัดการศิลปะการแสดงจาก
การ มีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท
หน้าที่ในการผลักดันให้ศิลปะการแสดงดั้งเดิมนี้คงอยู่  
และสืบทอดต่อไปได้ผ่านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชน จากการสร้างกลุ่มเครือข่ายเช่ือมโยง
กับฐานความคิดของคนในชุมชนที่มีความตระหนักเป็น
อย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ท้อ งถิ่ น  เพื่ อที่ จ ะ เ สนอแนะแนวทางการจั ดการ         
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ไม่สูญ
หายไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งการมีส่วนร่วม              
ของคนในชุมชนนั้นยังเป็นกระบวนการท างานแบบบูรณา
การ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจที่จะเข้ามาช่วยให้ชุมชนเกิดความพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศิลปะการแสดงของโนราโรงครูวัดท่าแค 
2.  เพื่ อศึ กษาแนวทางการจั ดการศิ ลปะ         

การแสดงโนราโรงครูวัดท่าแคเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม 
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วิธีการด าเนินงาน 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัด          
ท่าแคเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม: กรณีศึกษา“โนราโรง
ครูวัดท่าแค” ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
โดยผู้วิจัยได้ใช้  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยโดยมีล าดับการศึกษาวิจัย ดังนี ้

1. ประวัติความเป็นมาของศิลปะการแสดง
โนราโรงครูวัดท่าแค 

โนราโรงครู หมายถึงโนราที่แสดงเพื่อประกอบ
พิธีเชิญโรงครู หรือบรรพบุรุษโนรามายังโรงพิธี เพื่อรับ
การเซ่นสังเวย รับของแก้บน และเพื่อครอบเทริดหรือผูก
ผ้าใหญ่แก่โนรารุ่นใหม่ ในสมัยปัจจุบันโนราโรงครูยัง
กระท ากันอยู่ทั่วไป   ในภาคใต้โดยเฉพาะแถบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา แต่โนราโรงครู
ที่ส าคัญและน่าสนใจยิ่งคือ  โนราโรงครูวัดท่าแค ต าบล
ท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านเชื่อว่าบ้านท่า
แคเป็นแหล่งก าเนิดโนรา และเป็นแหล่งสถิตหรือพ านัก
ของครูโนรา จึงท าให้โนราโรงครูวัดท่าแคมีรูปแบบและ
ขั้นตอนพิธีกรรม แตกต่างไปจากโนราโรงครูทั่วไป 

แผนที่แสดงขอบเขตต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตต าบล อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง 

ด้านของกลุ่มผู้สืบทอด หรือผู้สืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น ได้ให้การกล่าวไว้ว่า ถึงแม้การร า
โนราจะปรากฏอยู่ทั่วทุกแห่งหนในภาคใต้ ที่ถือกันว่าเป็น
พิธีกรรมที่มีช่ือเรียกว่า “โนราโรงครู” ซึ่งหมายถึงโนราที่
แสดง  เพื่อประกอบพิธีเชิญโรงครู หรือบรรพบุรุษโนรา
มายังโรงพิธีเพื่อรับการเซ่นสังเวย รับของแก้บน และเพื่อ
ครอบเทริด  หรือผูกผ้าใหญ่แก่โนรารุ่นใหม่ การแสดง
มหรสพที่เรียกว่า “โนราร า” ซึ่งเป็นพิธีที่พบได้ในภาคใต้
โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา 
ซึ่งจังหวัดที่กล่าวมานั้นเป็นจังหวัดที่มีลักษณะที่โดดเด่น
ด้านการแสดงโนราทั้งสิ้น แต่ถ้ากล่าวถึง “โนราโรงครู” 
ล้วนแล้วแต่จะค านึงถึงโนราโรงครูวัดท่าแค ท่ีถือว่าเป็นจุด
ก า เนิดโนราที่มีหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์  
แต่อย่างไรก็ตาม “โนราโรงครูวัดท่าแค” จังหวัดพัทลุง 
กลับมีความพิเศษจ าเพาะมากกว่าที่อื่นๆ  เพราะเช่ือว่า
พิธีกรรมโนราโรงครูนั้นมีความหมายเพื่อที่จะให้ “ครูหมอ
โนรา” หรือ “ตายายโนรา” ทั้งหมดมาร่วมชุมนุมกัน 
เนื่องมาจากเป็นเพราะความเช่ือของชาวบ้านแต่โบราณที่
กล่าวว่า  บ้านท่าแคเป็นแหล่งก าเนิดโนราและเป็นแหล่ง
สถิตหรือพ านักของครูโนรา (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 
2558) 

ดังนั้นจึงท าให้โนราโรงครูวัดท่าแคจึงมีความเช่ือ
และความศรัทธาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีรูปแบบและ
ขั้นตอนพิธีกรรมแตกต่างไปจากโนราโรงครูทั่วไปอย่าง
ชัดเจน  อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่คนในชุมชนให้
ความส าคัญและพยายามสร้างแนวความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และประกอบกิจกรรมควบคู่ไปกับการับรู้
ของคนในชุมชนวัดท่าแค และอาจจะกล่าวได้อีกว่า  
“เมื่อถึงเวลาอันส าคัญโนราทุกคนจะกลับมาคารวะบูชาครู
ที่วัดท่าแค ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจ หากจะกล่าวว่า 
วัดท่าแค คือ ศูนย์กลางโนราภาคใต้” อีกทั้งภายในวัดท่า
แคยั งคงปรากฏหลักฐานการบันทึก เ รื่ องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของ “ขุนศรัทธา” ปรมาจารย์โนรา  
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พิธีกรรมของศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค 
พิธีกรรมต่างๆของโนราโรงครูวัดท่าแค ซึ่งโนรา

โรงครูมี 2 แบบ คือ 
1. โรงครูใหญ่ หมายถึงการร าโนรา

โรงครูอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะต้องกระท าต่อเนื่องกัน 3 
วัน 3 คืน  จึงจะจบพิธีโดยจะเริ่มในวันพุธ ไปสิ้นสุดในวัน
ศุกร์ และจะต้องกระท าเป็นประจ าทุกปี  

2. โรงครูเล็ก หมายถึงการร าโรงครู
อย่างย่นย่อ คือใช้เวลาเพียง 1 วันกับ 1 คืน ซึ่งโดยปกติ             
จะเริ่มในตอนเย็นวันพุธแล้วไปสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี  

ภาพที่ 2 ภาพพิธีเปิดการร่วมพิธีเปิดระหว่างตัวแทน
ชุมชน กลุ่มผู้สืบทอดและองค์กรทางภาครัฐจังหวัดพัทลุง, 
โดย ชัยวุฒิ เต็มยอด, 2558 

 
ภาพที่ 3 ภาพการแสดงการร าจับบทและบรรยากาศใน
การเข้าร่วมโนราโรงครู, โดย ชัยวุฒิ เต็มยอด, 2558 

2. ทฤษฎีเร่ืองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) 

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible 
Cultural Heritage) ประกอบด้วยความหลากหลายทาง
วัฒน ธร ร ม  ไ ด้ แ ก่  ก า รป ฏิ บั ติ  ก า ร เ ป็ น ตั ว แ ทน  
การแสดงออก ความรู้ ทักษะ และพื้นท่ีทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ต้องมีการถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และชุมชนได้สร้างขึ้นใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
สะท้อนให้ เห็นอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท่ ามกลางความเติบ โตของความ เป็น 
โลกาภิวัตน์ โดยองค์ประกอบที่จะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (UNESCO, 2003) 

ประเทศไทยได้มีการเตรียมการในการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินการประกาศขึ้น
ทะ เบี ยนมรดกวัฒนธรรมที่ จั บต้ อง ไม่ ได้  ตั้ งแต่ ปี  
พ.ศ. 2552-2557 จ านวนทั้งสิ้น 7 สาขา แต่ผู้วิจัยจะเลือก
ศึกษาเฉพาะปี พ.ศ.2555 เนื่องมาจากได้มีการระบุโนรา
โรงครู ไว้ในสาขาศิลปะการแสดง ประเภทนาฏศิลป์และ
การละครในล าดับที่ 11 คือ โนราโรงครู และการขึ้น
ทะเบียนมรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ ปี พ.ศ. 2555         

สรุปได้ว่า การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของโนราโรงครู และอนุสัญญา 
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสามารถครอบคลุม
บริบทโดยรอบ  ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค ถือได้ว่าเป็นมรดก
ทา ง วั ฒน ธ ร ร ม ที่ จั บ ต้ อ ง ไ ม่ ไ ด้  ใ น ป ร ะ เ ภ ทขอ ง
ศิลปะการแสดงท้องถิ่นนั้นยังมาผนวกรวมกันกับกฎเกณฑ์
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับตอ้งไม่ได้ที่ได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการ
ที่จะช่วยท านุบ ารุงรักษาศิลปะการแสดงท้องถิ่นของ
ตนเองไวและเพื่อที่จะน าไปต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อที่จะส่งผลไปถึงการท่องเที่ยวที่จะ
เข้ ามาภายใน ชุมชนผ่านการผลักดันและส่ ง เสริ ม
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น โดยจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้เกิดการอนุรักษ์ จึงควรศึกษาในส่วนของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนภายใต้ศิลปะการแสดงท้องถิ่นของตนเอง 
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3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff , 1981, 
p. 6) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของ
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่  
 1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไร
และท าอย่างไร  
 2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้ง
ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ  
 3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 โดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยจะมุ่งให้ความสนใจถึงกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นของการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟในการ
ค้นหาสาเหตุ และความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและด าเนินการ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มีส่วนร่วมในการปฏิ บัติการ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปะการแสดง 
ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน  

 จากแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการ
ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีประเด็นทีมีความเหมือนกันและ
แตกต่างกันออกไปบ้าง ตามกรอบแนวความคิดของ
นักวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามหากน ามาสรุปผลในการสร้าง
ขั้นตอนกระบวนการตามแนวคิดของ โคเฮนและอัฟฮอฟ 
(Cohen & Uphoff , 1981, p. 6) จาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้นจะเห็นว่ามีการจัดการแนวความคิดตามหลัก
ประเด็นส าคัญ โดยมีการน าเอากระบวนการมีส่วนร่วม
จากนักวิชาการทั้งหลายมามาสรุป ซึ่ งสามารถที่จะ
แบ่งแยกเป็นประเด็กหลักๆตามแนวคิดหลัก และ
กระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

 มิ ติ ที่  1 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
(Decision Making) ส าหรับการมีส่วนร่วมในมิติของการ
ตัดสินในนั้นในถือได้ว่าเป็นมิติแรก ส าหรับการก าหนด
ความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ การตัดสินใจ
นี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อยๆ 

ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วง
ด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้ตามกระบวนการเริ่มต้น 
 มิ ติ ที่  2 การมี ส่ วนร่ วมในการด า เนิ นงาน  
(Implementation) เป็นส่วนของการด าเนินงานสามารถเห็นได้
ถึงการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนเนื่องมาจากการด าเนินงานนั้น
จ าเป็นที่จะต้องผ่านการตัดสิน โดยเริ่มลงมือท าและแบ่งแยก
หน้าที่ของการด าเนินงานโครงการนั้นๆที่ร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติ 
 มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มิตนิี้เป็นมิติที่ส าคัญ
อย่ างหนึ่ งของการมีส่ วนร่ วมนอกจากจะเล็ งเห็นถึ ง
ความส าคัญแล้วยังเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและ
ตามมาจากการมีส่วนร่วมทั้งผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ 
และ เ ชิ ง คุณภาพจะต้ องพิจารณาถึ งการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มของชุมชน  
 มิติที่  4 การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล 
(Evaluation) การมีส่วนร่วมที่จะต้องมีการประเมินเป็น
กระบวนการ  ส าหรับมิติสุดท้ายที่จะประเมินในการลง
ความคิดเห็น ผลนั้นสิ่งส าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น 
(Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ที่เกิดจากการสรุปผลของการประเมิน 
โดยจะต้องค านึงถึงผลที่ได้รับว่าจะมีอิทธิพลที่จะสามารถ
แปรเปลี่ยนรูปแบบโครงการ รวมไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลในการเข้ามีส่วนร่วม 

4. แนวคิดการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
พจนากสวนศรีก(2540)กกล่าวถึงการจัดการ

ท่องเที่ยวชุมชนโดยจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
อีกแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสามารถตอบสนองน าไปสู่พัฒนาสู่กระบวนพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนได้ภายใต้มิติอันหลากหลายและเป็นองค์
รวมดังนี ้

1.  มิ ติ ด้ านสิ่ งแวดล้อม  กิ จกรรมท่อ ง เที่ ย ว
ก่อให้ เกิดการเรียนรู้  และร่วมมือกันในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  

2.  มิติด้านการเมือง กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วน
หนึ่งของการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน         
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ในระดับล่างโดยการสร้างกระบวนการวางแผน และ
ตัดสินใจในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

3.  มิติสังคมและวัฒนธรรม  มุ่งให้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
คนต่างวัฒนธรรม (เมือง-ชนบท) เพื่อเพิ่มความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังรวมไป
ถึงการรู้เท่าทันต่อวัฒนธรรมแบบเมืองที่เติบโตอย่างไร้
รากฐาน 

4.  มิติด้านเศรษฐกิจ มุ่งให้กิจกรรมการท่องเที่ยว
น าไปสู่การกระจายรายได้ และผลก าไรที่เกิดจาก 
การท่องเที่ยวเกิดกับชุมชน และจะต้องส่งผลถึงคนในชุม
อย่างแท้จริง 

กล่าวสรุปได้ว่า เป็นการน าแผนความสามารถใน
การรองรับของนักท่องเที่ยวที่ก าลังจะเข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมกับมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะต้องค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สิทธิและเสรีภาพ ในการเข้าถึง
ทรัพยากรของตนเองและรักษาคุ้มครองทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นผ่านตัวบุคคล คือ คนในชุมชนที่จะคอยดูแล
หลีกเลี่ยงมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งการน ามรดกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมาใช้เป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่จะส่งผลถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
การเสริมความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสร้างความ
เข้มแข็ง ให้แก่ ชุมชนและอ านวยความสะดวกหรือ
ประโยชน์ต่อชุมชน  

5. แนวคิดการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี้มีความหมายรวมถึง
การจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิ จสั งคม  และความงามทางสุ นทรี ยภาพ  
ในขณะเดียวกันยังสามารถที่จะรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยที่มีลักษณะส าคัญคือ เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ด าเนินการภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถ
นักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมที่ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวยอมรับให้ประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวและคน
ในชุมชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก
การท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และต้องช้ีน าไป

ในทางของความปรารถนาดีของประชาชนท้องถิ่นและ
ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

ส่วนของแนวความคิดของการพัฒนาในทิศทาง
ที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรง                       
และต่อระบบการจัดการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็น
ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวที่มาแทนหรือแข่งขันกับ
การท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม หรือแบบทั่วไปเป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีระบบการจัดการที่แตกต่างจาก
การท่องเที่ยวแบบทั่วไป ปัจจุบันที่ทรัพยากรต่างๆเร่ิมลด
น้อยลง ท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร น าไปสู่การ
เผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น ชาวบ้าน นายทุน  
รัฐ นักอนุรักษ์ นักการเมือง เป็นต้น เพื่อให้เกิดทางออก
ของนโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่สอดคล้องกับ
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐหรือเอกชนท่ีเข้ามามีบทบาท จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีแนวคิดที่จะผสานความคิดริเริ่มและการจัดการ
ของ ทุกๆฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยตอบสนองต่อคนในท้องถิ่น
เป็นส าคัญ 

จาการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งประเด็นการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดงโนราโรง
ครูวัดท่าแค่เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: โนราโรงครูวัด
ท่าแค ต าบล ท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ของค าถาม เน้นการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต
การแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วม 
รูปแบบที่ ใ ช้ เก็บข้อมูล ใ ช้การสัมภาษณ์แบบทั่ ว ไป 
สัมภาษณ์แบบไม่ เ ป็นทางการและการสนทนากลุ่ม  
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants)  

กลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์การคัด เลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง 
  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักวิจัยพิจารณาจาก
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนร่วมทางด้านการ
จัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค่โดยใช้พิจารณา
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เลือกบุคคลส าคัญโดยพิจารณากลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบอกต่อ (Snowball Sampling) ซึ่งได้กลุ่มผู้ให้ข้อมลู
ส าคัญ (Key Informant) โดยสามารถเช่ือมโดยกฎเกณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มจากหลักทฤษฎีของการมีส่วนร่วมไป
จนถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปจนถึงการพัฒนาให้เป็น
การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี ้

1. กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(โนราโรงครูท่าแค่) ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
และตัวแทนชาวบ้าน (กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) โดยมีกลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค่) 
ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน ซึ่ง
คัดเลือกมาจากต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ และเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดตั้ง   โนราโรงครูวัดท่าแค ตั้งแต่ครั้งแรก
จนถึงปัจจุบัน ดังนี ้

1) นายสมบูรณ์  แสงสุบัน รองประธาน
เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ต าบลท่าแคและเลขานุการกลุ่ม
เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่าแค)  

2) นายบุญยก  เมืองหนู รองประธาน
กรรมการ  

3) นายธีรภัทร  ชมบุญ  เหรัญญิก  
4) นางจรูญลักษณ์  ท้ายก๋งพันธ์  กรรมการ  
5) นายทิน  เกลี้ยงเกื้อ กรรมการ  

2.fกลุ่มผู้สืบทอด (โนรา) ที่มีเชื้อสายโนราโรงครู
วัดท่าแค ได้ มีการสัมภาษณ์ภายในคณะโนราโรงครู              
ที่มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค ดังนี้ 

1) นายเกรียงเดช  ข าณรงค์ ผู้สืบทอด (โนรา) 
ปราชญ์โนรา 

2) นายนริศร เพชรมณี ผู้สืบทอด (โนรา) 
ปราชญ์โนรา 

3. กลุ่มคณะที่ปรึกษา องค์กรทางภาครัฐของ
จังหวัดพัทลุง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโนราโรงครูวัดท่าแค      
จ านวน 3 คน ดังนี ้

1) นายนิพิฏฐ์   อินทรสมบัติ  อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัตธรรม และอดีตสมาชิกสภารา
ษฏรจังหวัดพัทลุง   

2) นายเศรษฐา  เพชรสง  นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าแค 

3) นายประสงค์ ศรีสว่างวรกุล ประธานสภา
วัฒนธรรมต าบลท่าแค 

ส าหรับจ านวนกลุ่มและเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างนั้นได้พิจารณาจากหลักทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย
ทั้งหมดน ามาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม โดยเน้นการส่วน
ร่ วมจากคนในชุมชนไปจนถึ งผลที่ จะส่ ง ไปถึ งการ
พัฒนาการท่องเที่ยว กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดจากการ
ไตร่ตรองความคิดของผู้วิจัยให้ตรงกับสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ ผ่านหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามหลัก
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค เพื่อการ
ท่องเที่ยววัฒนธรรม: กรณีศึกษา “โนราโรงครูวัดท่าแค” 
ต าบลท่าแค อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุงนั้นทางชุมชนที่เป็น
แกนน าในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโนราโรงครูวัดท่า
แคนั้นยังคงเน้นย้ าเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศิลปะการแสดงของโนราโรงครูวัดท่าแค ซึ่งถือได้
ว่ามีการจัดการด้านการมีส่วนร่วมที่สามารถสอดคล้อง
และอ้างอิงตามหลักทฤษฎีของ โคเฮนและอัฟฮอฟ  
ที่ได้กล่าวไว้ทั้ง 4 มิตินั้นก็คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3. การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยทั้ง 4 มิตินั้นได้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่าโนราโรงครู
วัดท่าแคมีกระบวนการด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้นั้นอย่างชัดเจน โดยผ่านการกลั่นกรอง
เพิ่มเติมจากนโยบายของทางภาครัฐในการผลักดันให้เกิด
กิจกรรในการจัดงานโนราโรงครูวัดท่าแคเกิดขึ้นเป็น
ประจ าในทุกๆปี และในส่วนของแนวทางการจัดการด้าน
ศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแคเพื่อการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมนั้นพบว่า ทางชุมชนได้มีการจัดการที่จะ
ตอบสนองหรือเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้ากับ
การท่องเที่ยว หรือพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
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ผนวกโนราโรงครูวัดท่าแคให้เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูด
ความสนใจของนักเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน  
ทีมีการตระหนักรู้ของคนชุมชนแม้ว่าการที่จะดึงดูดให้
ท้องถิ่นของตนเองเกิดเป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีกรอบหรือขีดจ ากัดในที่ที่จะพัฒนาได้
หรือในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะของการท่องเที่ยว นั้นก็คือ ด้านของพิธีกรรมที่
ส าคัญซึ่งในจุดๆนี้ได้มีการท าประชาพิจารจากคนในชุมชน 
ผลสรุปจากการท าประชาพิจารคือการยอมรับที่จะยินดี
ต้อนรับให้ชุมชนนั้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการ
ท่องเที่ยวโดยผ่านการจัดการแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเท่านั้น โดยคน
ชุมชนและนักท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นที่จะต้องตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นก่อน  จึงจะส่งผลดีไปถึงการ
ท่องเที่ยวท่ีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจท่ีจะเข้ามายังชุมชน 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศิลปะการแสดงโนราโรงครูวัดท่าแค เพื่อการ
ท่องเ ท่ียววัฒนธรรมประกอบด้วยการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การปรึกษาหารือการวางแผน 
การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติการ การประเมินผล และ
การรับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยในส่วนของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศิลปะการแสดง
โนราโรงครูวัดท่าแคเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมนั้นมีการ
บริหารจัดการทุกขั้นตอนนับตั้งแต่1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3. การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลตลอดจนถึงการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นการ 
ประสานงานระหว่างชุมชนและองค์กรทางภาครัฐเป็น
หลัก ในการขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม นั้นคือ 
โนราโรงครูของวัดท่าแค รวมไปถึงการผนวกให้เข้าการมี
ส่วนร่วม ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนใน
ทิศทางที่ถูกต้องนั้นควรให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเร่ิม
ที่การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน ในขณะเดียวกันได้ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและมรดกภูมิ

ปัญญาวัฒนธรรม ถ้าหากชุมชนมีส่วนร่วมหรือมีอ านาจ
เพียงพอในการร่วมควบคุมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาคนในชุมชนของตนเองได้ด้วย อีกทั้ง
สามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และเกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น โดยเป็นการท างาน
ควบคู่ไปกับการท านุบ ารุงรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้ผ่านยุทธศาสตร์การวิจัย        
ที่ เข้ ามาดูแลกิจกรรมภายในชุมชนที่ เกิดขึ้น  ผ่ าน
กระบวนการต่างๆที่จะท าให้ชุมชนนั้นเป็นผู้น าเสนอ 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ 
ได้รับรู้  และเห็นความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมผ่านการกลั่นกรองจากการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

กิตติกรรมประกาศ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์
จากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ .ฉันทนา เอี่ยมสกุล ที่ได้ให้
ค าแนะน าและแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดอันเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัยครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี อีกทั้งผู้วิจัยยังได้รับความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์พื้นที่ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (โนราโรงครูท่า
แค) และองค์กรทางภาครัฐของจังหวัดพัทลุง ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
Human capital development in the 21st century 

 
ดร.สามารถ บญุรตัน์๑  DR.SAMART BOONRAT 

 
บทคัดย่อ 

  บทความวิชาการช้ินนีม้ีความพยายามที่จะสะท้อนมุมมองในการพัฒนาทรัพย์มนุษย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในระบบการปฏิบัติงาน
ในองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพราะความล้มเหลวในการจัดการคนเก่งเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้ผู้บริหาร ประสบกับความยากล าบาก  
วิธีจัดการคนเก่งแบบผิด ๆ จึงต้องมุ่งเน้น“ทรัพยากรบุคคล” หรือ “คน” ให้กลายเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จขององค์กรของรัฐและ
องค์กรทางธุรกิจ จะต้องวางคนให้เหมาะสมกับงาน เวลา และต าแหน่ง กรอบแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มองว่า มนุษย์
เปรียบเสมือนหนึ่ง “ทุน” ทีภ่าวะผู้น าทางการบริหารสามารถท าเพิ่มคุณค่าขึ้นได้ด้วยการ “พัฒนา” และจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วย 
ทุน ๓ ประการ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนองค์กร โดยลักษณะการใช้และระดมสมองให้เป็นพลังหลักแห่งการพัฒนาองค์กรนั้น 
จัดให้มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีความครอบคลุมหมดทุกด้านจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะของโลกใหม่ที่เรียกว่า 
สังคมสารสนเทศ สังคมแห่งการเรียนรู้ กลายเป็นที่ทุนที่ทรงคุณค่าต่อศักยภาพและสมรรถนะทั้งส่วนบุคคล ส่วนทีมงาน และส่วนของ
องค์กรหรือสังคม 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนา, ทุนมนุษย์, ศตวรรษที่ ๒๑. 
 

Abstract 
  The articles, this piece is an attempt to reflect the views of developing estate man who valued the most in 
the operation systems in various organizations of the past for failing to manage people is one reason executives. 
Faced with difficulties How wrong kind of people you need to focus on "human resources" or "man" to become 
the key to the success of government and enterprise business. Must put people to the right jobs, and the Theory 
of Human Capital Development at that. Man is treated as "capital" that can enrich up by "development" and will 
yield a worthwhile venture three aspects: human capital, social capital and organizational capital by the use and 
brainstorming as a major force. The development of the organization; Provide a means to evaluate performance. 
To be exhaustive or as any changes are characteristic of so-called new world. Information Society Social Learning 
Capital became invaluable to both the potential and performance of individuals, teams and the organization or 
society. 
Keywords: development, Human capital, the 21st century. 

                                                           
 1อาจารย์ประจ าวิทยาลยัสงฆเ์ลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทน า 
  โลกเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ ๒๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นการเปลี่ ยนผ่ านจากยุคเกษตรกรรมผ่ านมายั งยุ ค
อุตสาหกรรมและจนเมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๐ ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งโลกไร้พรมแดน ยุคของโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง และยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ยุคของการแสวงหา
และพัฒนาทุนมนุษย์ ยุคของคนมีปัญญาดีน าพาองค์การ 
ประเทศชาติ หรือสังคมโลกให้รอดพ้นจากความเดือดรอ้น อันมี
ผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้เกิดเทรนด์
ใหม่ของโลก มากมาย เป็นผลท าให้องค์การทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สังคมทุกระดับ ต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และแสวงหาทิศทางใหม่ในการด าเนินชีวิต ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั่วโลก ต่างมุ่งแสวงหาทิศทางในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑(ยม นาคสุข, 
ออนไลน์) 
  แต่ด้วยความล้มเหลวในการจัดการคนเก่งเป็นสาเหตุที่
ท าให้ผู้บริหารในองค์การสมัยใหม่ ประสบกับความยากล าบาก
อยูส่มอ ๆ วธิีจดัการคนเก่งแบบผิด ๆ ท าให้องค์การต่าง ๆ ที่มี
คนเก่งอยู่อย่างมากมายนั้นลดลง จนกระทั่งขาดแคลนคนเก่ง 
ทั้งนี้องค์การยังต้องการให้มีคนเก่งกลับมาเหมือนเดิมโดย
หลักการของทุนมนุษย์การจัดการคนเก่งเป็นสิ่งคาดหวังพืน้ฐาน
ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และต้องวางแผนให้บรรลุถึงสิ่งคาดหวัง
ดังกล่าวด้วย การจัดการคนเก่งอย่างไร้ประสิทธิภาพมี ๒ 
ประการคือ ประการที่หนึ่ง เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ คือ ไม่ท าอะไร
เลย นั่นคือไม่มีการลงมือกระท า ใดๆ เลย ไม่มีการวางแผนที่จะ
รับมือกับพวกคนเก่ง การไม่มีแผนรับมือกับคนเก่งท าให้ต้องรับ
สมัครบุคคลภายนอกเข้ามา (ชลิดา นภาพิพัฒน์, ออนไลน์) 
ฉะนั้น “ทรัพยากรบุคคล” หรือ “คน” จึงกลายเป็นกุญแจไปสู่
ความส าเร็จของภาครัฐและองค์กรธุรกิจ (Key Success 
Factor)  มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การโดย
จุดเริ่มต้นของความส าเร็จขององค์การจะต้องวางคนให้
เหมาะสมกับงาน เวลา และต าแหน่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ ซึ่งการจะท าให้เกิดผลส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัย

ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างสร้างสรรค์
และชาญฉลาด เพื่อจะได้ดึงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่
ในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
การศึกษา  วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท าให้
องค์การต้องปรับแผนการบริหารที่มุ่งเน้นการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การสรร
หา การพัฒนา การรักษาคน การจัดการคุณภาพ  การจ่ายตอบ
แทนและสวัสดิการ ตลอดจนการประเมินผลเพื่อผลส าเร็จของ
องค์การ ดังนั้น ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างทุนมนุษย์ 
(Human Capital Building)  เพื่อสร้างต้นทุนที่มีความคุ้มค่า 
เพิ่มคุณค่าให้กับทุนมนุษย์ (Human Capital) โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีการสั่งสมความรู้ ทักษะ ความ
เช่ียวชาญซึ่งจะท าให้องค์การมี“ทุนความรู้” (Knowledge 
Capital) และองค์การยังต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ทุ่มเทก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการ
ท างาน  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง และเป็น
ก าลั งส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อนองค์ ก าร ไปสู่ เ ป้ าหมาย  
(ประไพวรรณ สัมมทิตฐิ, ๒๕๕๒) 
  กล่าวได้ว่า การพัฒนาทุนมนุษย์หรือการสร้างทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็นการคัดเลือกคนเก่ง วางแผนบุคลากร 
การสรรหา การพัฒนา การรักษาคน การจัดการคุณภาพ    
การจ่ายตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนการประเมินผลที่
สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและศักยภาพหลักของ
องค์การได้โดยเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่ร้าย
(กฤติน กุลเพ็ง, ออนไลน์) อันส่งผลเสียต่อองค์กร ดังนั้น 
ผู้ เ ขี ยนบทความฉบับนี้ จึ ง ไ ด้ สน ใจและมุ่ งที่ จ ะศึ กษา
ความสัมพันธ์เชิงการพัฒนาทุนมนุษย์กับสภาพปัญหากรอบ
แนวคิด และทฤษฎี วิธีการประเมิน การทบทวนวรรณกรรมที่
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เกี่ยวข้อง ว่าจะน ากรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถน า
หลักการมาพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างไร 
 

สภาพปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  สภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมการท างาน เช่น ระบบการ
บริการและคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการที่ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ขาดระบบการ
ก ากับ และการตรวจสอบคุณภาพไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
การรองรับคุณภาพของการให้บริการตลอดถึงทักษะด้านต่างๆ 
ของทรัพยากรมนุษย์และอีกทั้งจริยธรรมปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์กรหรือหน่วยงานและที่ส าคัญ
ได้แก่ การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการอบรมมาอย่าง
ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ที่ยังไม่ดีพอหรือต่ า
เกินไป การกระจายทรัพยากรมนุษย์ในส่วนภูมิภาคต่างๆ ยังไม่
ดีพอและไม่เหมาะสม ปัญหาในด้านคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์เฉพาะอย่าง ปัญหาการมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปของ
ทรัพยากรมนุษย์บางแขนง ส าหรับปัญหาพฤติกรรมบริการของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่แสดงออกจนกลายเป็นลักษณะประจ าอย่าง
หนึ่งของหน่วยงาน การลืมหน้าที่ที่แท้จริงว่าตนคือส่วนหนึ่ง
ขององค์กรและควรให้บริการอย่างไรโดยที่องค์กรจะต้องมี
กรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติโดย
ต้องมีกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติ เพื่อสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าอย่างเป็น
ระบบมีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อม
และปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  (พรธิดา 
วิเชียรปัญญา, ๒๕๔๗) ที่มีสภาพปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์หลายด้าน คือ 
 ๑. ปัญหาด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ในทาง
ปฏิบัติพบว่ามีปัญหาที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑. ปัญหาการ
ผสมผสานเชิงกลยุทธ์ ๒. ปัญหาการเปรียบเทียบมาตรฐานใน

ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ กั บ อ ง ค์ ก า ร อื่ น 
(Benchmarking)  ๓. ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อก าหนด หรือ
โครงสร้างการทางบริหาร ๔. ปัญหาการผสมผสานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ๕. ปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้าน
ก าลังคน คือ ไม่มีการวางแผนก าลังคนท่ีดี 
  ๒.ปัญหาด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น ขาดการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องต าแหน่งงานว่างที่ดีพอ 
ผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ๓. ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จาก
ภายนอกองค์การ องค์การไม่สามารถดึงดูดความสนใจให้
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการมาสมัครงาน ปัญหาได้
คนไม่ตรงกับความต้องการ ปัญหาเรื่องความยากล าบากในการ
สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ  
  ๔. ปัญหาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการแต่
บางครั้งการฝึกอบรมและพัฒนาไม่ตอบสนองกลยุทธ์ของ
องค์การ เช่น องค์การมีความต้องการยกระดับคุณภาพสินค้า
และบริการ แต่กลับไปท าการฝึกอบรมการท างานเป็นทีม การ
ฝึกอบรมและพัฒนาไม่สอดคล้องกับช่วงการพัฒนาธุรกิจ   
  ๕. ปัญหาด้านกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเพราะ
กระบวนการฝึกอบรมเริ่มจากการหาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ไปสู่การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม หลังจากนั้นจึง
ลงมือฝึกอบรม และท าการประเมินผล   
  ๖. ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนเพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหัวใจของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช้ีวัดว่าการ
บริหารงานขององค์การจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด
ในทางปฏิบัติพนักงานส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานได้ต่ ากว่าความ
คาดหวังขององค์การ  
  ๗. ปัญหาโครงสร้างเงินเดือน เช่น การก าหนดสัดส่วน
ที่เป็นตัวเงินมากแต่สวัสดิการน้อย ท าให้พนักงานขาดความ
จงรักภักดีต่อองค์การ อัตราการเข้าออกงานจะสูง  การก าหนด
สวัสดิการมาก ท าให้พนักงานเฉื่อยชาและองค์การสิ้นเปลือง
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งบประมาณสูง  การจ่ายโบนัสแบบตายตัวตามฐานเงินเดือน 
ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เนื่องจากทุกคนได้ในอัตราส่วนที่เท่ากันการจัดผลประโยชน์ที่
แสดงถึงฐานะต าแหน่งในองค์การส าหรับผู้บริหารระดับสูง   
  ๘.ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพราะการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทุกองค์การที่มีพนักงานตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้น
ไป ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ เช่น ความปลอดภัยในการท างาน วันเวลา
ท างานและวันหยุด การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท างานใน
วันหยุด การจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ (ศูนย์การเรียนรู้อเด็คโก้ , 
ออนไลน์) 
  สรุปว่า สภาพปัญหาการพัฒนาทุนมนุษย์ยังคงพบกับ
สิ่งกีดขวางอันใหญ่โตที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามความโหดร้ายใน
วิถีการท างานทั้งในองค์กรและสังคม เพราะสภาพปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในปัจจุบัน  เช่น ปัญหาด้าน
พฤติกรรมการท างาน ปัญหาพฤติกรรมบริการ ปัญหาด้านการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาด้านการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์จากภายนอกองค์การ ปัญหาด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ปัญหาด้านกระบวนการฝึกอบรมและ
พัฒนาปัญหาด้ านการประ เมินผลการปฏิบัติ งานและ
ค่าตอบแทน นอกจากนี้ปัญหาโครงสร้างเงินเดือน และปัญหา
ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

กรอบแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  แนวคิด และทฤษฎีทุนมนุษย์มองว่าบุคลากรในองค์กร
ไม่ได้เป็นเพียงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่องค์กรต้องจ่ายเป็นค่าจ้าง
ค่าตอบแทนเท่านั้น แต่มนุษย์เปรียบเสมือนหนึ่ง “ทุน” ที่
สามารถท าให้งอกเงยเพิ่มคุณค่าขึ้นได้ด้วยการ “พัฒนา”และ
จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วย ดังนั้น บทบาทของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงอยู่ท่ีการลงทุนพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญ
ให้กับบุคลากรขององค์กร (Torraco, R.J., 1998) นั้นจึงแสดง

ให้เห็นว่าทฤษฎีทุนมนุษย์นั้นเน้นที่ความส าคัญของบุคคลใน
การพิจารณาคนเหมือนผู้ลงทุนแต่ละบุคคลจะลงทุนใน
การศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อที่จะบรรลุประโยชน์ในอนาคต 
ด้วยเหตุนี้ทุนมนุษย์จึงเป็นการพิจารณาเหมือนสินทรัพย์ที่
คล้ายกับสินทรัพย์ทางกายภาพหรือการเงิน ทุนมนุษย์ได้
กลายเป็นบทบาทในกระบวนการของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เป็นดังสต๊อกของทักษะที่สร้างขึ้นจากการศึกษา และการ
ฝึกอบรม เป็นปัจจัยการผลิตที่ประสานร่วมในการผลิตผล
สุดท้าย และยังเป็นสต๊อกของความรู้ที่สามารถสะสมให้เป็น
แหล่งของนวัตกรรมที่เป็นพื้นฐานในการเติบโตของเศรษฐกิจ 
(Sanchez, P., 1997) ดังนั้น ทฤษฎีทุนมนุษย์ จึงเป็นทฤษฎี
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ ได้ถูกน ามาใช้มากที่สุดโดยการ
พิจารณาถึงผลผลิตที่ได้รับจากพนักงานเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้
ลงทุนไปในรูปแบบของการฝึกอบรมและการศึกษาเป็นการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน หรือ Cost – Effectiveness 
Analysis ทฤษฎีนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นกับผลผลิตของพนักงานที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามไปด้วยและ
เมื่อมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนที่พนักงานจะพึงได้รับ
ย่อมเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน พบว่าผลผลิตของพนักงานที่
สูงขึน้จะน าไปสู่ผลผลิตและผลประกอบการของหน่วยงานและ
ขององค์กรเพิ่มสูงขึ้นตามล าดับ(อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, ๒๕๕๑) 
ดังภาพแสดงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 

 
 
  จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีทุนมนุษย์มีจุดเน้น
ไปยังทรัพยากรทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ให้
ค่าตอบแทน และการท างาน ข้อจ ากัดของทุนมนุษย์ที่ มี
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ผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจต่างๆนั้น ประกอบด้วย การ
ขาดคนมีทักษะ ปัญหาการ แสวงหาบุคลากร ผลผลิตตกต่ า
อัตราการขาดงานสูงไร้ประสิทธิภาพไม่ยืดหยุ่นต่อแนวทาง
เชิงกลยุทธ์ในการบริหารมนุษย์ โดยเน้นความส าคัญไปยัง
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการจัดการทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์
ระดับสูงและเน้นการวิเคราะห์เป็นระบบ โดยมีการวัดการ
ประเมินว่านโยบายมนุษย์และการปฏิบัติสร้างคุณค่าอย่างไร” 
ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ส ค า ร์ โ บ รู ท  แ ล ะ  เ อ ล เ ล ส 
(Scarborough&Elias) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการเช่ือมโยง
ระหว่าง HR เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมกันนั้น Chartered 
institute of personnel and development (CIPD) ได้
ขยายความคิดว่าแนวทางทุนมนุษย์นั้นได้อธิบายถึงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่เป็นจริงจะต้องบอกข้อมูลทุนมนุษย์เพราะการบริหาร
ทุนมนุษย์ไม่ใช่เพียงการวัดในเบื้องต้น คือ การสร้างและการ
บอกคุณค่าของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ (Great man) และการบริหาร
บุคคลที่ยิ่งใหญ่ในองค์การนั้น หากแต่การบริหารทุนมนุษย์ที่ดี
จะต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเข้าใจ การเข้าไปจัดแจง 
จัดการและเสริมแต่ง และปรับปรุง ซึ่งทุนมนุษย์ดังกล่าวเน้น
หลัก ๓ ประการ (บุญทัน ดอกไธสง. ๒๕๕๑) ดังตารางภาพ
ต่อไปนี ้

 
  จากแผนภาพท าให้เห็นว่า ตามความเป็นจริงแล้ว
องค์กรไม่มีอะไรมากไปกว่าการน าความคิดมนุษย์ไปปฏิบัตินั้น 
คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ (Knowledge Skills 
and abilities) ของแต่ละบุคคลที่สร้างคุณค่าที่มีจุดประสงค์ 
เพื่อให้คนมาสนใจร่วมงานรักษาเขาไว้ให้ได้และการพัฒนาทุน

มนุษย์นั้ น  ส่ วนทุนสั งคม คื อ ความรู้ ที่ พัฒนาจากการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่
กับการใช้ความรู้ ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาแลกเปลี่ยน การ
บริหารความรู้ เพื่อสร้างทุนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ 
ใช้และระดมสมองจากทุกคนให้เป็นพลังหลัก เพื่ อพัฒนา
องค์กรนั้น สมองดีมีปัญญา จะท างานดีมีก าลังใจ สถานที่ตรง
นัน้จะเจริญ ความไม่ฉลาดจะท าให้เกิดความหายนะทุกองค์กร
และสังคมรวมทั้ งประเทศและโลก (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 
๒๕๕๑) 
  ดังนั้น ทฤษฎีทุนมนุษย์  จึงเป็นการวิเคราะห์จาก
แนวคิดของต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ (Cost – Benefit 
Analysis) และการวิเคราะห์บนพื้นฐานของผลตอบแทนที่
ได้รับจากการลงทุน (ROI : Return on Investment) พบว่า
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องค านึงถึงการเพิ่มมูลค่าของมนุษย์
ที่เป็นพนักงานในองค์การ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาต่างๆ อันน าไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิตที่
องค์กรต้องการจะเห็นได้ว่าทุนมนุษย์เป็นเรื่ องที่มุ่ งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนในมนุษย์กับผลส าเร็จที่ เกิดขึ้น 
ซึ่ งกรอบความคิดด้านทุนมนุษย์ ได้ เปลี่ ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จากกรอบความคิดในอดีตจนถึง
ปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันในประเด็นต่างๆ  ดังตาราง
เปรียบเทียบดังนี้ 
 

กรอบความคิดแบบเดิม กรอบความคิดแบบใหม่ 

ทุนมนุษย์มองไปที่ค่าใช้จ่าย 
ถือว่าเป็นต้นทุน (Cost) ที่
เกิดขึ้น 

ทุนมนุษย์มองไปที่ค่าใช้จ่าย 
ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่ม
มูลค่า (Value) ในตัวคนให้
เกิดขึ้น 

ฟังก์ช่ันงานด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ถูกรับรู้ว่าเป็นงานสนับสนุน 

ฟังก์ ช่ันงานด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูก
รับรู้ว่าเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์
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กรอบความคิดแบบเดิม กรอบความคิดแบบใหม่ 

(Support Function) ขององค์การ 
งบประมาณด้านทรัพยากร
มนุษย์จะถูกก าหนดขึ้นจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านัน้ 

ผู้บริหารระดับสูงจะเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดงบประมาณ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่จะต้อง
ถู ก บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย
หน่วยงานด้ านทรัพยากร
บุคคลในองค์การ 

ทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่จะต้องถูก
บริหารจัดการโดยผู้บริหาร
ระดับสูงในองค์การ 

มคีวามพยายามทีจ่ะท าความ
เข้าใจถึงผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุน (ROI :Return 
on Investment) เพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน 

ROI ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญโดยจะต้องท าความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
(Cause-and-Effect 
Relationships) 

ทุ น ม นุ ษ ย์ จ ะ ถู ก วั ด แ ล ะ
ประเมินได้จากข้อมูลที่มีอยู่
เท่านัน้ 

ทุ น ม นุ ษ ย์ จ ะ ถู ก วั ด แ ล ะ
ประเมินได้จากข้อมูลที่จ าเป็น
จะต้องเก็บรวบรวมขึ้น 

โปรแกรมด้านการบริหาร
บุ ค ล า ก ร ใ น อ งค์ ก า ร ถู ก
ออ ก แ บ บ ข้ึ น  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้
ค านึงถึงการตอบสนองต่อ
ความต้องการขององค์การ 

โปรแกรมด้ านการบริหาร
บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก า ร ถู ก
ออกแบบขึ้ น  โดยค านึ งถึ ง
ความต้ อ งการ เฉพาะของ
องค์การ ก่อนที่โปรแกรมนั้น
จะถูกน าไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้ง
องค์การ 

โปรแกรมหรืองานท่ีเกี่ยวข้อง
กับทุนมนุษย์ จะถูกรายงาน
ผ ล จ า ก สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ไ ด้
ด าเนินการโดยมุ่งเน้นไปที่
ปั จ จั ย น า เ ข้ า  ( Input) 
มากกว่า 

โปรแกรมหรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับทุนมนุษย์ จะถูกรายงานผล
จากสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไป
ทีปั่จจัยด้านผลลัพธ์ (Output)  
มากกว่า 

ที่มา : กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,อาภรณ์   ภู่วิริยะ
พันธุ,์ดร., หน้า ๑๐๒. 
  จากตารางแสดงให้เห็นว่ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับทุน
มนุษย์ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ในตัวบุคลากรในองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่อง
การบริหารจัดการความรู้ในทรัพยากรมนุษย์ ยุคของทุนมนุษย์
ถือว่าเป็นยุคของความรู้ (Knowledge Era) ที่เปลี่ยนจากยุค
ด้านเกษตรกรรมและด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้การบริหารจัดการ
ความรู้ในทรัพยากรบุคคลนั้นจะมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Assets)มากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ 
(Tangible Assets) ที่จะน าองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับธุรกิจภายนอก 
 

บทบาทของภาวะผู้น ากับการพัฒนาทุนมนุษย์ใน
องค์กร 
  ภาวะผู้น า หมายถึง ความที่ผู้น าองค์กรมีศิลปะ หรือ 
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ หรือใช้อิทธิพลต่อบุคคล
อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อปฏิบัติการ และอ านวยการโดยการใช้กระบวนการ
สื่อความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน 
ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินจะเป็นไปในทางที่ดีหรือช่ัวก็
ได้ แต่กระนั้นหากมองในเชิงการยอมรับจากสังคมที่นับเนื่อง
ควรแก่การยกย่องเชิดชูในพฤติกรรมที่จะต้องประกอบความ
พร้อมด้วยสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของ
บุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลาย มาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงามมากกว่าน าพาไปในทิศทางแห่งความช่ัวร้าย 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๕ : (กิติ  ตยัคคา
นนท์, ๒๕๔๓ : ๒๒) แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาวะผู้น าจะอิทธิพล
ต่อผู้ตามให้ผู้ตามเคารพนับถือศรัทธา  ผู้น ามองเห็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้
ต า ม เ กิ ด ค ว า มคิ ด  ความก ระตื อ รื อ ร้ น  ก า รคิ ด ริ เ ริ่ ม



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1151

 
 

สร้างสรรค์  หาวิธีการท างานแนวทางใหม่ๆ และมุ่งมั่นทุมเท
เพื่อให้งานเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ (ปรียรัตน์ สงคราม
, ออนไลน์) ก็ยังมีจุดด้อยบางประการ กล่าวคือ การศึกษา
คุณลักษณะผู้น า พฤติกรรมผู้น าหรือสไตล์ความเป็นผู้น าที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน
ตามแนวคิดของแต่ละทฤษฎี ส่วนการศึกษาภาวะผู้น าเชิง
ปฏิรูป หรือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแนวทางที่ผู้น ามุง่
พัฒนาผู้ตามให้เป็นผู้ที่มีจิตส านึกอันสูงส่งเพื่อก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการสร้างสรรค์ความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ
มุ่งไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันทั้งของผู้น าและของผู้ตาม 
(สมยศ นาวีการ, ๒๕๔๐: ๑๘๘-๑๘๙) ๒๕) ซึ่งท าให้เห็น
สภาวะของผู้น าที่ความพยายามที่จะอธิบายถึงความมีอิทธิพล
ต่อผู้ตาม ในกลุ่มหรือบุคคลอื่นๆเพื่อให้มีทัศนคติ พฤติกรรม 
และอื่นๆไปในทิศทางที่ท าให้จุดมุ่งหมายขององค์การประสบ
ความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
พยายามใช้อิทธิพลของตน ในการกระตุ้น ช้ีน า ผลักดัน ให้
บุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆตาม
ต้องการ โดยมีความส า เร็จของกลุ่ม หรือองค์กา รเป็น
จุดมุ่งหมาย ซึ่งผู้เขียนบทความนี้เห็นว่า ประเด็นของภาวะผู้น า
ที่น่าสนใจย่อมขึ้นอยู่กับ 
  ๑) การมี เป้าหมายเดียวกัน เพราะมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันเป็นมิติของความร่วมมือ รวมแรง และร่วมใจจากผู้ตาม
ได้โดยไม่อยาก  
  ๒) การมีอิทธิพลต่อผู้ตามหรืออ านาจทางจิตใจ เพราะ
ความเช่ือมั่น ความเช่ือใจ ความเช่ือถือในสติปัญหา ความกล้า
หาญเด็ดเดี่ยวของผู้น าที่ลงมือท าให้เห็นผลประจักษ์แก่สายตา
ของผู้ตาม เกิดเป็นความมั่นใจตัวของภาวะผู้น าอย่างนั้น ท าให้
ผู้ตามยอมที่จะลดตัว ลดความถือความคิดของตนเอง 
  ๓) การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้อง
ด าเนินไปให้ถึง  

  ๔) ศาสตร์และศิลป์ ทั้งการปกครองและการบริหารมี
ส่วนส าคัญอย่างมากในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาวะ
ผู้น าหรืออาจจะเรียกว่า เสน่ห์ของภาวะผู้น าก็ได้  
  ๕)  ความรับผิดชอบ มี ส่ วนส าคัญในการรักษา
ภาพลักษณ์ต่อพฤติกรรมของผู้น าที่ท าให้เกิดการยอมรับมาก
ขึ้นโดยผ่านการประสัมพันธ์ มีการท างานสาธารณะ การเข้า
เยี่ยมเยียนชาวบ้านอย่างสม่ าเสมอ การบริจาคปัจจัยเพื่อ
ช่วยเหลือ การจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ หรือเรียกว่า ง่าย ๆ ว่า ผู้น า
จะต้องมีความพร้อมการเสียสละแบบครบวงจรแก่ผู้ตาม (ชัย
ยุทธ์ ช านาญเลิศกิจ, ออนไลน์) 
  ดังนั้น ท าให้เห็นว่า ภาวะผู้น ากับการพัฒนาทุนมนุษย์
ในองค์กรยอมขึ้นอยู่กับความน่าเ ช่ือถือ ความน่าเ ช่ือมั่น  
ให้ความไว้วางใจ ให้กับยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามค าสั่ง 
หรือข้อปฏิบัติอื่นด้วยความยินดีต่อภาวะผู้น าในองค์กรนั้ น  
ซึ่งอาจจะต้องมองถึงเป้าหมายที่ส าคัญอย่างอื่นอีกด้วย เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมหลัก ผลตอบแทน ภาวะทางสังคม 
และอื่น ๆ ที่จะน าพาองค์กรที่มีผู้น าเป็นต้นแบบที่ดีในการให้
โอกาสแก่ผู้ตามอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความขัดแย้งในระดับ
องค์กรซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ได้โดยไม่
ยากเย็นนัก อีกท้ังการแสวงหาทางเลือกใหม่ส าหรับการพัฒนา
บุคลากร เพียงท าให้ผู้ตามเกิดเช่ือมั่นต่อผู้ภาวะผู้น าเท่านั้น 
ศักยภาพของผู้ตามหรือบุคลากรในองค์กรย่อมส่งผลต่อผลิตอื่น 
ๆ ได้โดยง่าย  
 

วิธีการประเมินผลระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน 
คือ การสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นระบบ
ประเมินผลไม่สามารถที่จะวัดเป้าหมายในการด าเนินงานของ
องค์การได้ ไม่สามารถวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติที่พึงประสงค์
ของพนักงานทุกคนได้ เนื่องจากในแต่ละหน่วยงานจะมีภารกิจ
หน้าที่และลักษณะงานแตกต่างกัน ขาดมาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สามารถวัดให้เห็นความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนได้ แต่ไม่
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สามารถวัดผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานได้และทีมงาน
ได้ ขาดระบบหรือเครื่องมือท่ีจะน าข้อมูลจากการประเมินผลไป
ใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนของพนักงาน ทีมงาน และองค์การ 
  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ศูนย์การเรียนรู้ 
อเด็คโก้, ออนไลน์) 
  ๑. การมองด้านเดียวประเมินโดยการพิจารณาจาก
พฤติกรรมของพนักงานเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นการไม่เป็น
การยุติธรรม ดังนั้น การประเมินจะต้องให้มีความครอบคลุม
หมดทุกด้าน 
  ๒. เรื่องเวลา เนื่องจากองค์การไม่ได้ท าการประเมินผล
ตลอดเวลา  
  ๓. เรื่องความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นว่า
การประเมินเป็นเรื่องส าคัญ ผลการประเมินจะมีความ
น่าเช่ือถือและมีความถูกต้อง ถ้าเห็นว่าการประเมินไม่ส าคัญ 
ผลการประเมินจะบิดเบือนจากความเป็นจริง  
  ๔ .  ผลที่ ได้ จากการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
ผู้บังคับบัญชาจะกลัวว่าผลการประเมินที่เป็นลบ จะท าให้
พนักงานหมดก าลังใจ  
  ๕. การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องการต าหนิโดยไม่บอก
แนวทางการแก้ไข จะส่งผลให้พนักงานไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ
ที่หน่วยงานต้องการ  
  ๖. การให้คะแนนในการประเมินไม่มีความสม่ าเสมอ  
  ๗. ข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชา  เช่น การมองแต่
อดีตที่ผิดพลาดหรือพฤติกรรมที่บกพร่องในอดีต  
  ๘. การแจ้งผลการประเมินบ่อยครั้งที่ผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้มุ่งประเด็นไปท่ีจุดประสงค์หลักของการประเมิน เป็นเพียง
แค่การพูดคุยกัน  
  ๙. ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ท า
ให้พนักงานขาดความเลื่อมใสต่อนโยบายขององค์การและไมค่ิด
ที่จะปฏิบัติตนตามความคาดหวังขององค์การ 
  ขั้นตอนการประเมินผลระบบการพัฒนาทุนมนุษย์ 
  ๑. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาทบุคลากร 
รับผิดชอบประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์ในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ความถนัด รวมไปถึงเป้ า
หมายอาชีพ บทบาทของผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง โดยหากเป็นการ
ประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ผู้บังคับบัญชาจะรับผิดชอบการหา
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยเลือกจากรายช่ือที่ผู้บังคับบัญชา
น าเสนอหลังการประเมินผู้บังคับบัญชามีหน้าที่แจ้งผลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
  ๒.ขั้นการพิจารณาแนวทางการพัฒนาสายอาชีพ 
บทบาทของบุคลากร รับผิดชอบที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเป้าหมายอาชีพและแนวทางการพัฒนา
อาชีพของตน โดยให้เหมาะสมกับทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสอดคล้องกับความต้องการขององค์การบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการให้ค าปรึกษา
แนะน าให้บุคลากรก าหนดเป้าหมายของอาชีพได้ อย่าง
สอดคล้องกับความเป็นไปได้และตามความต้องการของ
องค์การรวมทั้งช้ีแนะทางเลือกแก่บุคลากรตามข้อมูลเส้นทาง
สายอาชีพท่ีองค์การจัดท าขึน้ 
  ๓. ขั้นการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล บทบาทของ
บุคลากร สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ก าหนด แนวทางในการพัฒนาสายอาชีพคือแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan – Idp)  
ซึ่งบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าขึ้นตามรูปแบบที่องค์การ
ก าหนดโดยแผนจะระบุกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาสายอาชีพ
รวมทั้งก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
  ขั้นตอนการดูแลการปฏิบัติตามแผนและติดตามผล 
  ๑. บทบาทของบุคลากร รับผิดชอบการด าเนินการต่าง 
ๆ เพื่อพัฒนาตามแผน โดยดูแลให้อยู่ภายในขอบเขตกิจกรรม
และระยะเวลาตามที่ก าหนด 
  ๒. บทบาทของผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการติดตามผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรให้เป็นไปตาม
ขอบเขตกิจกรรมและระยะเวลา รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า
เพื่อปรับแผนตามความเหมาะสม 
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 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
 แผนพัฒนารายบุคคลเป็นแผนที่จัด ท าขึ้นตามรูปแบบ
ที่องค์การก าหนดโดยบุคลากรจัดท าเองตามที่ผู้บังคับบัญชาให้
ค าแนะน า หรือบุคลากรและผู้ บังคับบัญชาโดยตรงร่วมกัน 
จัดท าโดยปรึกษาหารือเกี่ยวกับ แนวทางและความเป็นไปได้ใน
การพฒันาข้อมูลประกอบการจัดท าได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่น 
จุดด้อย ซึ่ งบุคลากรได้รับทราบจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และข้อมูลเกี่ยวกับ สายอาชีพในองค์การจากคู่มือ
สายอาชีพท่ีองค์การจัดท าขึน้ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลได้ตามขั้นตอน (จิตติมา อัครธิติพงศ์ , 
๒๕๕๖) ต่อไปนี ้
  ๑. การเลือกเป้าหมาย หมายถึง การเลือกว่ามีต าแหน่ง
งานส าคัญใดบ้างที่เหมาะกบัทักษะความสามารถ โดยควรเลือก
เป็นกลุ่มหรือตระกูลงาน (Family Of Key Positions) หรือคือ
งานที่ต้องการความสามารถ/คุณลั กษณะใกล้ เคียงกัน  
โดยพิจารณาจากคู่มือสายอาชีพท่ีองค์การจัดท าขึน้ 
 ๒. การพิจารณากรอบเวลา หมายถึงระยะห่างระหว่าง
ปัจจุบันกับเวลาที่คาดหมายว่าจะปฏิบัติงานในต าแหน่งต่อไป
ในสายอาชีพ เพราะจะท าให้สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม หากมีเวลามากย่อมสามารถจัดกิจกรรมได้ยาก 
แต่ถ้ามีเวลาน้อยก็จะต้องคิด เฉพาะกิจกรรมส าคัญ ๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาจัดล าดับก่อนหลังของกิจกรรม
การพัฒนาอย่างรอบคอบเสมอ ในขั้นนี้บุคลากรสามารถเลือก
กิจกรรมการพัฒนาได้จากข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรขององค์การโดยพิจารณาให้ตรงกับความสามารถหรือ
ทักษะที่ต้องการหรืออาจเลือกกิจกรรมอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น การดูแลงานนอกสถานที่การเตรียมตัวด้วย
การศึกษาเพิ่มเติม 
  ๓. การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ โดยการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ / คุ ณ ลั ก ษณ ะ ที่ มี อ ยู่ กั บ
ความสามารถ/คุณลักษณะที่ต้องการในอนาคต หรืออาจ
เปรียบเทียบผลงาน ปัจจุบันกับผลงานที่ต้องการของต าแหน่ง
งานท่ีคาดหมาย ผู้บังคับบัญชาควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเพื่อให้

บุคลากรเข้าใจเพราะหากสามารถวิเคราะห์ความต้องการอย่าง
มีคุณภาพ ย่อมได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
  ๔. การก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์และทรัพยากรควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะที่วัดได้โดยเฉพาะตัวช้ีวัดการ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยควรระบุปัญหาอุปสรรคท่ีอาจท าให้
วัตถุประสงค์ไม่สัมฤทธิ์ผลด้วยในส่วนของกลยุทธ์ หมายถึง  
การก าหนดวิธีท่ีจะท าให้วัตถุประสงค์ในการเรยีนรู้บรรลุผล น่ัน 
คือ กิจกรรมการเรียนรู้ใดเหมาะสมที่สุดในส่วนของทรัพยากร
การเรียนรู้หมายถึงทรัพยากรที่ต้องการความสนับสนุนจาก
องค์การในแง่ของคน เงิน เวลา เครื่องมือและข้อมูล 
  ๕. การก าหนดติดตามผล ก าหนดว่าจะสามารถติดตาม
ผลการพัฒนาได้อย่างไร ใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
ความก้ า วหน้ า ในการ เ รี ยนรู้ ส ามารถแสดงหลั กฐาน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้หรือไม่อย่างไรควรแยกการ
ติดตามผลส าหรับแต่ละวัตถุประสงคอย่างชัดเจน 
  ๖. การทบทวนแผน หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบ
ร่วมกันระหว่างบุคลากรและผู้ บังคับ บัญชาหรือบุคลากรกับ
ผู้เช่ียวชาญหรือผู้ที่ท าหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ที่องค์การ
มอบหมายเพื่อให้การกก าหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์และ
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  โลกยุค โลกาภิ วั ตน์  (Globalization) ในปั จจุบั น  
การพัฒนาทุนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับ
องค์กรได้ ด้วยความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่แตกต่าง
กันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หลายองค์กรจึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การมาจนกระทั่ง
ปัจจุบัน มีความพยายามลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถ และการบ ารุงรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนที่สูง 
สร้างความได้ เปรียบให้กับองค์กร สุดท้ายแล้วจะเป็น
ผลตอบแทนไปสู่ทั้งในระดับสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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(Becker, G. S., 1994) ดังนั้น แนวคิดที่พัฒนาจากเดิมเกี่ยวกับ
การลงทุน ในทุนมนุษย์ ผ่ านการลง ทุนด้ านการศึ กษา  
การฝึกอบรม สุขภาพ และอื่นๆ อันเป็นการสร้างคุณค่าที่อยู่ใน
ตัวบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสุขภาพดีท าให้
ทุนมนุษย์มีลักษณะแตกต่างจากทุนกายภาพหรือทุนทาง
การเงิน โดยการลงทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม  
(On-the-Job Training) ถือเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ท่ีส าคัญ
ที่สุด โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็นสองลักษณะคือ แบบท่ัวไป 
(General Training) และแบบเฉพาะ (Specific Training) 
(ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, ๒๕๒๙) ทุนมนุษย์ไม่ใช่หมายถึงคนของ
องค์การโดยตรง เนื่องจากคนจะควบคุมสิ่งที่เป็นทุนมนุษย์ของ
ตนเอง และมีอิสระที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากต้นทุนนั้น 
ตามที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนที่
เข้าร่วมด้วย ดังนั้น เขาจึงให้ความหมายเกี่ยวกับทุนมนุษย์ใน
ฐานะที่เป็นสินทรัพย์ขององค์การว่า หมายถึง ส่วนประกอบ
ต่างๆ ที่สะสมมาตลอดช่วงชีวิตของบุคคล ทั้งด้านความรู้ 
ความคิด ในการประดิษ ฐ์สิ่ งต่ า งๆ พลั งงานและความ
กระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่บุคคลเลือกที่จะน ามาใช้ในการ
ท างานของตนเอง (Leslie A. Weatherly, 2003)  
ซึ่งความหมายของทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 

๑) ความสามารถ Competence) โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะ ความรู้ จะเป็นความรู้ทางด้าน
วิชาการหรือด้านเทคนิคท่ีเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน 

๒) ทักษะ Skill) คือ สิ่งที่ได้จากการฝึกปฏิบัติอันเป็น
ผลมาจากความสามารถของบุคคล 
  ๓) ทัศนคติ Attitude) จะขึ้นกับคุณลักษณะของบุคคล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย สิ่งเหล่าน้ีเป็นผลมาจาก
แรงจูงใจ พฤติกรรมและความประพฤติ 
  ๔) ความสามารถทางสติปัญญา ความกระตือรือร้น 
Intellectual Agility)จะครอบคลุมนวัตกรรม ความยืดหยุ่น 
และคุณลักษณะในการปรับตัวทั้งในระดับองค์การและระดับ
บุคคล (G. Roos and J. Roos, 1997) 

  จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน รวมถึง
สภาพการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในขณะนี้ท าให้องค์การทุก
แห่งต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและการสร้างโอกาสที่ดี
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มทางสังคม องค์การแบบยุค
คลาสสิก (Classical Organization) ในศตวรรษที่ ๒๐ ไม่
สามารถด าเนินการได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้าง (Structure) ระบบ 
(Systems) การปฏิบัติ (Practices) และวัฒนธรรม (Culture) 
เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคท าให้ยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง       (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ๒๕๔๕) 
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ ในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีมากมาย อาทิ การปฏิรูประบบ
ราชการ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การร่วมทุน การรวมกิจการ 
รวมทั้งการน าเทคนิคการจัดการใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ
(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ์รัตน์, ๒๕๔๗) การเปลี่ยนแปลงองค์การ
สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ คือ ในระดับบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์การ โดยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งหมดหรือ
บางส่วนขององค์การ ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสร้างองค์การ
ใหม่  การติด ต้ังระบบสารสนเทศใหม่การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยที่ 
Johns and Saks มองการเปลี่ยนแปลงใน ๒ ลักษณะที่ส าคัญ 
คือ 

๑) การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอื่นด้วยก็ ได้  เ ช่นการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การอาจท าให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การไปด้วย 

๒) การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ โครงสร้าง กลยุทธ์ 
การออกแบบงาน เทคโนโลยีกระบวนการท างาน และวัฒนธรรม 
จะท าให้องค์การต้องให้ความส าคัญกับคนมากขึ้นโดยจะต้องมี
ก า รพัฒนาทั กษะ  ทั ศนะคติ ที่ จ า เป็ นก่ อนที่ จ ะมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจะท าให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1155

 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้จะอยู่ภายใต้ โลกยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ทุกคนสามารถสัมผัสกันได้ทั่ วไป คือ  
การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะทั้งโลก (Global) ในสังคมแบบ
ใหม่ท่ีเรียกว่า สังคมสารสนเทศ (Information Society) สังคม
แห่งการเรียนรู้  (Knowledge Society) หรือเป็นสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society and 
Economy) ลักษณะที่เกิดขึ้นดังกล่าวส่งผลท าให้สังคมที่มี
ความรู้จะกลายมาเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ เพื่อการแข่งขัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งจะเป็นฐาน 
ที่ส าคัญอย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ (พรธิดา วิเชียร
ปัญญา , ๒๕๔๗)  ลักษณะที่ ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่ส าคัญมี  ๔ มิติ  (ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ, ๒๕๔๗) ดังนี ้

๑) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงความรู้ 

๒) บุคคลมีความส าคัญต่อการสร้างการกระจาย และ
การน าความรู้ไปใช้ 

๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญส าหรับการประมวลผล การเก็บรักษา 
การถ่ายโอน และการสื่อสารข้อมูลทั้งในรูปของข้อความเสียง
และภาพ 

๔) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อันได้แก่ นโยบายทาง
กฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐบาล 
  กล่าวได้ว่า แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็น
คุณลักษณะต่างๆ รวมถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์  
(นิสดารก์ เวชยานนท์ , ๒๕๕๑) อันได้แก่ ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากมนุษย์ผู้นั้น หรือใช้เวลา
และเงินในการสร้างเสริม สะสมคงไว้ทุนมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะการเรียนในโรงเรียนเท่านั้น แต่ทุนมนุษย์ถูกสะสมขึ้นมา
หลายทาง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การย้าย
ถิ่นฐาน ประสบการณ์ชีวิต การรักษาสุขภาพ รวมทั้งการ
ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ สาเหตุที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่า“ทุน”
เนื่องจากต้องมีเรื่องของเวลา ความพยายาม เงินในการ

เสริมสร้างทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับการลงทุน
ปกติ เพื่อให้ได้คืนมาทีหลัง และการได้คืนมาไม่จ าเป็นจะต้อง
อยู่ในรูปของการคืนทุนเป็นรูปตัวเงินอย่างเดียว การศึกษาเป็น
การลงทุนที่ท าให้เกิดผลก าไรเช่นเดียวกับการลงทุนด้าน
สุขภาพ เพราะท าให้คนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

สรุปวิเคราะห์ 
  ความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ที่ผ่านเพราะความล้มเหลวในการจัดการคนเก่งเป็นสาเหตุที่ท า
ให้ผู้บริหารในองค์การสมัยใหม่ ประสบกับความยากล าบากอยู่
สมอ ๆ วิธีจัดการคนเก่งแบบผิด ๆ จึงต้องมุ่งเน้น“ทรัพยากร
บุคคล” หรือ “คน” ให้กลายเป็นกุญแจสู่ไปความส าเร็จของ
ธุรกิจ มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การโดยจุดเริ่มต้น
ของความส าเร็จขององค์การจะต้องวางคนให้เหมาะสมกับงาน 
เวลา และต าแหน่ง  แต่ด้วยสภาพปัญหาที่สะสมมานาน
โดยเฉพาะระบบราชการ เช่น ด้านพฤติกรรมการท างานที่
เช่ืองช้า การบริการที่แย่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ไร้
ระบบ การสรรหาและคัดเลือกเฉพาะคนของตัวเองซึ่งไม่ได้มี
ความเก่งที่จะรองรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนาที่
ท าให้งบประมาณเสียไปโดยไร้ประสิทธิภาพ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเพียงตัวหนังสือ นอกจากนี้
ปัญหาโครงสร้างเงินเดือน และปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 
เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  กรอบแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มองว่า 
มนุษย์เปรียบเสมือนหนึ่ง “ทุน” ที่สามารถท าให้งอกเงยเพิ่ม
คุณค่าขึ้นได้ด้วยการ “พัฒนา” และจะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า
ด้วย ดังน้ัน บทบาทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงอยู่ที่การ
ลงทุนพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้กับบุคลากรขององค์กรที่
มีความพยายามในการมองถึงคนให้เป็นทุน ๓ ประการ ได้แก่ 
ทุนมนุษย์ คือ ความสามารถของคนในองค์กรที่มีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถ ของแต่ ละบุคคลที่ ส ร้ างคุณค่ าที่ มี
จุดประสงค์ ส่วนทุนสังคม คือ ความรู้ที่ พัฒนาจากการ
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่
กับการใช้ความรู้ ซึ่งมีความต้องการที่จะพัฒนาแลกเปลี่ยน การ
บริหารความรู้ และทุนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ ใช้
และระดมสมองจากทุกคนให้เป็นพลังหลัก เพื่อพัฒนาองค์กร
นัน้   
  ส าหรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจะต้องมี
การประเมินจะต้องให้มีความครอบคลุมหมดทุกด้านครอบคลุม
เรื่องเวลา เรื่องความรับผิดชอบ มีความน่าเช่ือถือและมีความ
ถูกต้อง ผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
จะกลัวว่าผลการประเมินที่ เป็นลบ การแก้ ไขปรั บปรุ ง
ข้อบกพร่องการต าหนิโดยไม่บอกแนวทางการแก้ไข การให้
คะแนนในการประเมินไม่มีความสม่ าเสมอ การส ารวจ
ข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชา  การแจ้งผลการประเมิน
บ่อยครั้ง และระดับของผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะอยู่ภายใต้
โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะทั้ง
โลก ในสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า สังคมสารสนเทศ สังคมแห่ง
การเรียนรู้ หรือเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สังคมจะต้องมี
การเตรียมพร้อมเรื่องคนให้กลายเป็นที่ทุนที่ทรงคุณค่าต่อ
ศักยภาพและสมรรถนะทั้งส่วนบุคคล ส่วนทีมงาน และส่วน
ขององค์กรหรือสังคมที่สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ 
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การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย 
กรณีศึกษาผลกระทบจากเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยแวดล้อม 

Labor Force Participation of the Thai Elderly 
The Case Study of the Affect from Elderly Pension and Environmental Factors 

 
 

นายวิภู  สังข์สาย(ViphuSungsai)* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ข้อมูลผู้สูงอายุการส ารวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดย

ใช้ตัวอย่างซ้ า)ที่รวบรวมโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550  และปี พ.ศ. 2555  จ านวน 2,699 คน  เพื่อศึกษาผลกระทบจากเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย  โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์สภาพจริงของลักษณะของผู้สูงอายุไทยในก าลังแรงงานด้วยสถิติเชิงพรรณนา  และการวิเคร าะห์ทาง
เศรษฐมิติโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) พบว่า เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  และสุขภาพที่ไม่ดี  ส่งผลกระทบ
ให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทยลดลง  ส่วนภาระทางการเงินส่งผลให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย
เพิ่มขึน้ 

ABSTRACT 
This research was an empirical study using Household Socio-Economic Panel Survey of the 

elderly people aged between 60 – 99 years old from National Statistical Survey during 2007 and 
2012. The purpose is to study the affect from Elderly Pension and Environmental Factors to the 
labour force participation of the Thai elderly. This study is divided into two sections: 1) to analyze 
the characteristic of the Thai elderly in labour force 2) to analyze the data by using the 
econometrics methods, logit model. The result shows that the elderly pension, and poor health do 
negative affect onlabour force participation of the Thai elderly, but the financial burden do positive 
affect labour force participationof the Thai elderly 

 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ, การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน, รายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างาน 
Key Words :Thai Elderly Pension, Labor Force Participation, Non-Wage Income 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในหลากหลายประเทศ 

ทั่วโลกที่อัตราการเกิดลดลง  ในขณะที่คนเรามีช่วงชีวิตยืนยาว
ขึ้นแต่อายุเกษียณยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  นั่นหมายา
ความว่าคนเราจะมีช่วงชีวิตหลังเกษียณหรือนอกก าลังแรงงานที่
ยาวนานข้ึนและอาจส่งผลให้การออมส าหรับช่วงเวลาสูงวัยของ
แต่ละบุคคลไม่เพียงพอได้ (นภาพร ชโยวรรณ, 2542)หรือเลือก
ที่จะไม่เกษียณและยังคงอยู่ในก าลังแรงงานเพื่อท างานหรือหา
งานที่ได้รายได้ท าต่อไป 

หากมองในภาพรวมของก าลังแรงงานไทยในภาพรวมนั้น  
มีจ านวนแรงงานเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดยในปี 2549 มีประชากร
ไทย (อายุตั้ง 15 ปีขึ้นไป) ที่อยู่ในก าลังแรงงานจ านวนประมาณ 
36.87 ล้านคน ปี 2550  มีจ านวนประมาณ 37.61 ล้านคน               
ปี 2551 มีประมาณ 38.34 ล้านคน  ปี 2552 มีประมาณ 38.43 
ล้านคน  ปี 2553 มีประมาณ 38.64 ล้านคน  ปี 2554 มีประมาณ 
39.62 ล้านคน  และปี 2555 มีประมาณ 39.84 ล้านคน 

ภาพที่ 1 ก าลังแรงงานไทยจ าแนกตามช่วงอายุ 

ที่มา: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization: ILO) 

จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าก าลังแรงงานของไทยเพิ่มขึ้น
เรื่อยในช่วงระหว่างปี 2549 – 2555  แต่ในขณะที่ก าลังแรงงาน
ขยายตัวมากขึ้น  สัดส่วนก าลังแรงงานเมื่อจ าแนกตามช่วงอายุ
กลับเปลี่ยนไปตลอดช่วงระยะเวลาดังกลา่ว คือ ประชากรไทยที่เข้า
มาสู่ก าลังแรงงานนั้นมีจ านวนลดลงในขณะที่จ านวนประชากรไทย
ที่ออกจากก าลังแรงงานนั้นลดลง  จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า
สัดส่วนก าลังแรงงานในช่วงอายุ 15 – 29 ปี และ 30 – 39 ปี ต่อ
ก าลังแรงงานรวมทั้งหมดนั้นลดลงเรื่อยๆ  ในขณะที่ก าลังแรงงาน
ช่วงอายุ 40 – 49 ปี นั้นมีสัดส่วนที่คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก  แต่ก าลังแรงงานช่วงอายุ 50 – 59 ปี และก าลังแรงงาน
ช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปี หรือมากกว่านั้นมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับก าลังแรงงานทั้งหมด 

      ภาพที่ 2 สัดส่วนของก าลงัแรงงานแต่ละช่วงอายุต่อ
ก าลังแรงงานรวมทั้งหมด 

      ที่มา: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Organization: ILO) 

ซึ่งการที่มีประชากรไทยเข้าร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
นั้นสะท้อนให้เห็นว่ามีอุปสงค์ต่อแรงงานเพิ่มขึ้น  ในขณะที่อุปทาน
แรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 15 – 39 ปีนั้นลดลง  
ท าให้เกิดการจ้างงานแรงงานในกลุ่มช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเพิ่ม
มากขึ้นแทน 

       การที่มีประชากรสูงอายุเข้าร่วมในก าลังแรงงานมากขึ้น
เป็นประเด็นที่น่าสนใจ  ซึ่งจากการที่ประชากรสูงอายุสามารถ
ท างานหารายได้ด้วยตนเองได้นั้นจะเป็นการลดภาระพึ่งพิงลงด้วย  
ในขณะที่ในช่วงหลายปีมานี้ได้มีนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยมากมาย  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรสูงอายุ  ทั้งการสนับสนุนให้มีการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดหรืออายุเกษียณโดยทั่วไปคือก่อน 60 ปี  การให้
หลักประกันทางสุขภาพ  การให้ผลประโยชน์จากการเกษียณอายุ  
และการให้ผลประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยอย่างการให้
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันว่าเบี้ย
ยังชีพสูงอายุ   

ความเป็นมาของเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุหรือที่หลายคน
เรียกว่าเบี้ยังชีพสูงอายุนั้นได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536  โดยกรม
ประชาสงเคราะห์  วัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินช่วยเหลือให้แก่ 
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และมีฐานะยากจน  เดือนละ 
200 บาท  ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการถ่ายโอนความ
รับผิดชอบไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้เพิ่มเงิน
สงเคราะห์เป็นเดือนละ 300 บาท  แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่
ไม่ได้รับ  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด  ในปี พ.ศ.2550 ได้มี
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การเพิ่มเงินสงเคราะห์เป็นเดือนละ 500 บาท และผู้สูงอายุที่
ได้รับก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปี พ.ศ. 2553 การจ่ายเงิน
สงเคราะห์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได  โดยผู้ที่มี
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท  อายุ 70 – 79 ปี 
ได้รับเดือนละ 700 บาท  อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเดือนละ 800 
บาท และ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท มีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 

ภาพที่ 3จ านวนผู้รับเงินสงค์เคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุและงบประมาณรวมจ าแนกรายป ี

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  
และเมืองพัทยา 

      จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผู้ได้รับ
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้ สูงอายุ  ซึ่งสัมพันธ์กับ
แนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นตามการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร  
และจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการให้เงินสงเคราะห์  ท าให้
งบประมาณรวมที่จัดสรรเพื่อจ่ายแก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแบบก้าว
กระโดด  ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระทางการคลังให้กับงบประมาณของ
ประเทศมากขึ้นตามไปด้วย 

      จากผลประโยชนจ์ากการสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นท าให้น่าจะ
เป็นอีกแรงจูงใจให้แรงงานสูงอายุออกจากก าลังแรงงานได้  ในเมื่อ
มีความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิตเพิ่มขึ้นแล้ว  จึงมีแรงจูงใจหรือ
ความจ าเป็นที่จะต้องท างานเพื่อให้มีรายได้ลดลง  จากผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นดังกล่าว  น่าจะส่งผลกรทบไปยังอุปทานแรงงานไทยท่ี
อาจจะลดลงซึ่งถ้าหากผลจากเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ
มีมาก  อาจน าไปสู่การขาดแคลนแรงงานในก าลังแรงงานไทยก็
เป็นได้  น าไปสู่ค าถามการวิจัยในครั้งนี้คือ  

 
 

1) เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุส่งผลให้การ         
มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทยลดลงจริงหรือไม่ 

2) การตัดสินใจอยู่ในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทยเมื่อ           
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  เป็นผลมาจากเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้าง 

ทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนแรก

คือทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย  และส่วนที่สองคืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  รายได้
ที่ไม่ได้มาจากการท างาน  และปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุมีดังนี้ 

     ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
จากแนวคิดด้านอุปทานแรงงานของส านักนีโอคลาสสิคที่ใช้

วิเคราะห์พฤติกรรมแรงงานที่เรียกว่า Neoclassical Model of 
Labor-Leisure Choice ซ่ึงใช้ทฤษฎีการบริโภคในการอธิบาย
สัดส่วนการเลือกบริโภคของแรงงานแต่ละบุคคลระหว่างการ
บริโภคสินค้าและการเลือกบริโภคการพักผ่อน  เพื่อให้ได้อรรถ
โยชน์สูงสุดตามข้อจ ากัดทางรายได้ (Budget Line) ของแต่ละ
บุคคล 

 
 
   U = อรรถประโยชน์ที่ได้จากการบริโภค (Utility) 
   C = การบริโภคสินค้า (Consumption of Goods) 
   L = การพักผ่อน (Consumption of Leisure) 
รายได้หากจ าแนกตามที่มานั้นมีสองลักษณะ คือ รายได้

จากการท างาน (wage income) และรายได้ที่ไม่ได้มาจากการ
ท างาน (non-wage income) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรายได้รวม จะท าให้สัดส่วน
การบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  กล่าวคือ หากระดับรายได้
โดยรวมเพิ่มขึ้น จะท าให้แรงงานลดเวลาที่จะท างานลง  เลือกที่
จะให้เวลาพักผ่อนมากขึ้น และในทางกลับกัน หากระดับรายได้
รวมลดลง  แรงงานจะเพิ่มเวลาการท างานขึ้นและลดเวลา
พักผ่อนลง  เพื่อรักษาระดับอรรถประโยชน์ไว้ที่ระดับเดิม 
(George J. Borjas: 2013) 

Dwayne Benjamin และคณะ(2012) ได้อธิบายผล
ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอุปทานแรงงาน
ตามระดับอัตราค่าจ้างจากการท างาน   
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ตามภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการที่ระดับอัตราค่าจ้างต่อ
ช่ัวโมง (wage per hour) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นจะเป็นแรงจูงใจให้
แรงงานเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการท างานต่อวันขึ้นแต่เป็นอัตราที่
ลดลง  และเมื่อระดับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าระดับนึงแล้วนั้น
แรงงานจะหยุดเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการท างานต่อวัน  หากระดับ
ค่าตอบแทนยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจ านวนช่ัวโมงการท างานจะเริ่ม
ลดลงแทน 

ภาพที่ 4การเปลี่ยนแปลงอุปทานแรงงานตามระดับอัตรา
ค่าจ้างจากการท างาน 

ที่มา : Labor Market Economics : DwayneBenjamin             
et al. : 2012 

โดยสรุป คือ รายได้ของแรงงานประกอบไปด้วยสองส่วนคอื 
รายได้จากการท างาน  และรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานซึ่ง
หากรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานคงที่แต่รายได้จากการ
ท างานเพิ่มขึ้นหากแรงงานพอใจในระดับอรรถประโยชน์เดิมจะ
ตัดสินใจลดชั่วโมงการท างานลง  หากรายได้ที่มาจากการท างาน
คงที่  แต่รายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานเพิ่มขึ้นจนเพียงพอที่จะ
รักษาระดับอรรถประโยชน์ไว้เท่าเดิมได้โดยไม่ต้องใช้รายได้จาก
การท างาน  แรงงานจะตัดสินใจหยุดท างานและออกจากก าลัง
แรงงานในท่ีสุด  ในทางกลับกัน  หากแรงงานมีรายได้ที่ไม่ได้มา
จากการท างานลดลงจนไม่สามารถรักษาระดับอรรถประโยชน์ไว้
เท่าเดิมได้หากไม่ใช้รายได้จากการท างานมาช่วยแรงงานจะ
ตัดสินใจกลับเข้าสู่ก าลังแรงงานเพื่อหางานท าต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 
      การมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานเช่นสวัสดิการ

จากภาครัฐช่วยให้สถานภาพทางการเงินของผู้สูงอายุดี ข้ึน  
น าไปสู่การออกจากก าลังแรงงาน(Robert L. Clark et al : 
1999) ท าให้มีแรงจูงใจในการท างานน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีรายได้
ส่วนนี้  โดยผลที่เกิดนั้นไม่แตกต่างกันทั้งเพศชายและเพศหญิง  
แต่ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มท างานมากขึ้น  โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการท างานของผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ เงินบ านาญ  การเกื้อกูล
จากคนในครอบครัว  หนี้สิน  ความสามารถในการท ากิจกรรม
ประจ าวัน  และโรคเรื้อรัง  (กุศล  สุนทรธาดา : 2553) โดยการ
เกื้อกูลจากบุตรที่เป็นแหล่งรายได้ส าคัญของผู้สูงอายุที่ไม่มีงาน
ท าส่วนใหญ (Knodel and Chayovan : 2008)และการที่
ผู้สูงอายุไม่ได้อาศัยอยู่กับคู่สมรสท าให้มีโอกาสได้รับการเกื้อกูล
จากบุตรหลานน้อยกว่ากรณีอื่นๆ (อุทัยทิพย์รักจรรยาบรรณ : 
2549)ซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี ยังมีความพร้อมที่
จะท างานหากไม่มีปัญหาสุขภาพ (วรชัย  ทองไทย : 2549)  
ส าหรับช่ัวโมงการท างานนั้นเพศชายจะมีช่ัวโมงการท างาน
มากกว่าเพศหญิง  ซึ่งเพศหญิงนั้นต้องการที่จะท างานไม่ประจ า
มากกว่างานประจ า (Booth and Ours : 2007)ในขณะที่การ
เป็นหม้ายส าหรับเพศหญิงนั้นส่งผลให้มีการท างานมากกว่าเพศ
ชาย (Robert L. Clark et al : 1999) 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาผลกระทบจากเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ

ส าหรับผู้สูงอายแุละปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานของผู้สูงอายุไทย 

นิยามศัพท์และค าจ ากัดความ 
ผู้สูงอายุ (Older Person) ตามค าจ ากัดความขององค์การ

สหประชาชาติ (United Nation, UN) คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป  ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) มีการก าหนดช่วงอายุที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มประเทศตามปัจจัยทางสังคม  วัฒนธรรม  และสุข
ภาวะ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็น 65 ปีขึ้นไป  ในขณะที่
ประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศอาจอยู่ที่ 55 ปี  หรือต่ ากว่า  
ส่วนประเทศไทยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป  และมีสัญชาติไทยส าหรับในงานวิจัยนี้ก าหนดให้ผู้สูงอายุ
คือประชากรไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

แรงงานสูงอายุ (Older Workers)จากนิยามของ (Age 
Discrimination in  Employment Act, ADEA) คือ แรงงาน
สูงอายุนั้นแตกต่างไปตามปัจจัยแวดล้อมของตัวแรงงานนั้นๆ  
ซึ่งไม่มีอายุที่แน่นอนว่าเป็นท าใดจะจัดว่าเป็นแรงงานสูงอายุ  
แต่ช่วงอายุที่เริ่มจะเข้าสู่วัยแรงงานสูงอายุ คือ 40 ปี หรืออีก
นัยนึ ง คือเป็นวัยที่ การพัฒนาและการเรี ยนรู้ เ ริ่ มลดลง 
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สมรรถภาพทางร่างกายเริ่มลดลงส าหรับในงานวิจัยนี้ก าหนดให้
แรงงานสูงอายุคือ แรงงานสัญชาติไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

ก าลังแรงงาน (Labor Force) คือประชากรที่มีอายุ 15 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป  ไม่ว่าจะมีงานท า  หรือไม่มีงานท า (ว่างงาน,            
รอฤดูกาล, ก าลังหางาน) 

ภาพที่ 5 ประชากรไทยจ าแนกตามสถานะก าลังแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

วิธีการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้น้ันเป็นกลุ่มประชากรไทยที่

มีอายุในช่วงระหว่าง 60 – 99 ปี และสามารถจ าแนกสถานภาพ
การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานได้สองลักษณะ คือ ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน (มีงานท า, ว่างงาน, ก าลังหางาน, รอฤดูกาล)  และผู้อยู่
นอกก าลังแรงงาน (ผู้ที่ไม่สามารถท างานได้, เกษียณ, ชรา, มีภาระ
ต้องเลี้ยงดูบุตร/หลาน, อื่นๆ)  โดยไม่รวมผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่จะ
ได้รับเงินสงค์เคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ (รับราชการ
หรือเคยรับราชการมาก่อน, มีสิทธ์ิได้รับเงินบ านาญจากภาครัฐ) 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
      เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมโดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ปี พ.ศ.2550 และ 2555 จ านวน 2,699คน จากทั้ง 5 
ภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยลักษณะข้อมูลเป็นข้อมูลการสัมภาษณ์
โดยใช้ตัวอย่างซ้ า (Panel Data) เนื่องจากต้องการศึกษาผลของ
เงินสงค์เคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  จึงไม่นับรวม
ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติในการได้สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์  และ
กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะอายุครบ 60 ปีในป2ี555  

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
      1.สถิติเชิงพรรณนา  เพื่อศึกษาภาพรวมของข้อมูล

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน
ของผู้สูงอายุ  แบ่งเป็นสองส่วน คือ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ และปัจจัยอื่นๆ(ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล , 
ปัจจัยด้านครอบครัว, ปัจจัยสังคมและเศรษฐกิจ) 

      2.การประมาณการทางเศรษฐมิติโดยใช้แบบจ าลอง 
Logit ในการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น 
(Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) ที่มีค่าจ ากัดอยู่แค่ สองค่าคือ ใช่ (1) และไม่ใช่ (0) 

      การประมาณค่าพารามิเตอร์จะใช้วิธี  Maximum-
likelihood และการพิจารณานัยสาคัญของตัวแปรอิสระ และใช้ 
Marginal Effect ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อิสระ เนื่อง จากค่าสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ที่ได้จากการการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) ไม่สามารถ
อธิบายการการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระได้เหมือนกรณีค่า
สัมประสิทธ์ิที่ได้จากสมการเส้นตรง  

แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 ในการประมาณผลกระทบจากเงินสงเคราะห์เพื่อการ

ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุนั้นประกอบไปด้วย
แบบจ าลอง 7แบบ คือ แบบจ าลองที่ 1 ใช้ตัวแปรปัจจัยพื้นฐาน
ของกลุ่มตัวอย่าง  แบบจ าลองท่ี 2 เพิ่มตัวแปรการได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ   เพื่อประมาณ
ผลกระทบที่มีต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ  
แบบจ าลองที่ 3, 4 , 5, 6,และ 7เพิ่มตัวแปรปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุ
ไทยเข้ามาเพื่อประมาณผลกระทบจากเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพส าหรับผู้ สู งอายุ เมื่ อควบคุมตั วแปรอื่ นๆแล้ว   และ
เปรียบเทียบเทียบความสามารถในการอธิบายการประมาณการ
ของแต่ละแบบจ าลองด้วยค่าPseudo R-Square 

LFP = f(ELDERLY_P2 , ปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ) 
มีรายละเอียดของตัวแปรดังนี้ 

 

 

 

 

ประชากรไทยทั้งหมด 

ประชากรไทย 
ในก าลังแรงงาน 

- ประชากรไทยที่มีอายุ 
  ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 
- ผู้ที่มีงานท า 
- ผู้ที่ก าลังรอฤดูกาล 
- ผู้ที่ว่างงาน 
- ผู้ที่ก าลังหางานท า 

ประชากรไทย 
นอกก าลังแรงงาน 

- ประชากรไทยที่มีอายุต่ า 
  กว่า 15 ป ี
- ผู้ที่เกษียณแล้ว 
- ผู้ที่ป่วย/พิการ 
- ผู้ที่ท างานบ้าน/ดูแล 
  ครอบครัว 
- ผู้ที่ก าลังศึกษา 
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ตัวแปรตาม 

LFP (การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงาน)โดยตัวแปรตามมีค่า 
= 1 ถ้าในปี พ.ศ. 2550 อยู่ในก าลังแรงงานและในปี พ.ศ.2555 
ยังคงอยู่ในก าลังแรงงาน หรือในปี พ.ศ. 2550 ไม่ได้อยู่ในก าลัง
แรงงาน แต่ปี พ.ศ. 2555 อยู่ในก าลังแรงงาน  ตัวแปรตาม= 0 
ถ้าในปี พ.ศ. 2550  และในปี พ.ศ.2555 ไม่ได้อยู่ในก าลัง
แรงงาน  หรือในปี พ.ศ. 2550 อยู่ในก าลังแรงงาน แต่ปี พ.ศ. 
2555 ไม่ได้อยู่ในก าลังแรงงาน 

ตัวแปรอิสระ 

ELDERLY_P2 (การได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ)หากได้รับเงินสงเคราะห์น่าจะท าให้การมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุลดลง  โดยมีค่า= 1 หากได้รับ  
และมีค่า = 0 หากไม่ได้รับ 

ตัวแปรอิสระด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

AGE (อายุ)อายุท่ีเพิ่มขึ้นน่าจะท าให้การมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานของผู้สูงอายุลดลง  โดยอายุระหว่าง60 – 99 ปี ในปี 
พ.ศ. 2555 

GENDER_1 (เพศของผู้สูงอายุ) เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนด 
ให้ 1 เป็นเพศชาย  และ 0 เป็นเพศหญิง ซึ่งในบริบทของผู้สูง 
อายุไทยเพศชายน่าจะมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานมากกว่าเพศ
หญิง 

EDU_1 (ไม่ได้รับการศึกษาหรือต่ ากว่าประถมศึกษา) 
เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้1 = ผู้สูงอายุไม่ได้รับการศึกษา หรือ
ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา) และ 0 = อื่นๆ           
(ใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงส าหรับระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ) 

EDU_2 (ประถมศึกษา) เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้1 = 
ผู้สูงอายุส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา) และ 0 = อื่นๆ 

EDU_3 (สูงกว่าประถมศึกษา) เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้ 
1 = ผู้สูงอายุส าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าประถมศึกษา) และ  
0 = อื่นๆ 

MARITAL (สถานภาพสมรส) เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้  
1 = สมรส และ 0 = อื่นๆ  โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสน่าจะมี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานมากกว่า 

HEAD (สถานะการเป็นหัวหน้าครัวเรือน) เป็นตัวแปรหุ่น  
ก าหนดให้ 1 = เป็นหัวหน้าครัวเรือน  และ 0 = อื่นๆ 

 
 

ตัวแปรอิสระด้านสุขภาพ 
CHRONIC (โรคเร้ือรัง) เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้1 = 

ผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัวเรื้อรัง  และ 0 = ผู้สูงอายุไม่มีโรค
ประจ าตัวเรื้อรัง 

E1_1 (สุขภาพตัวเองแย่กว่าผู้อื่นในวัยเดียวกัน) เป็นตัว
แปรหุ่น  ก าหนดให้1 = สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างแย่กว่าผู้อื่นใน
วัยเดียวกัน และ 0 = อื่นๆ 

E1_2 (สุขภาพตัวเองไม่แตกต่างจากผู้อื่นในวัยเดียวกัน) 
เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้1 = สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างไม่
แตกต่างจากผู้อื่นในวัยเดียวกัน และ 0 = อื่นๆ 

E1_3 (สุขภาพตัวเองดีกว่าผู้อื่นในวัยเดียวกัน) เป็นตัว
แปรหุ่น  ก าหนดให้1 = สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างดีกว่าผู้อื่นใน
วัยเดียวกัน และ 0 = อื่นๆ 

ตัวแปรอิสระด้านที่อยู่อาศัย 
HOUSE_1 (การเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัย)เป็นตัวแปร

หุ่น  ก าหนด1 = ครัวเรือนของผู้สูงอายุเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่
อาศัย  และ 0 = ครัวเรือนของผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่
อยู่อาศัย 

AREA_1 (เขตท่ีอยู่อาศัย)เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้ 1 = 
ในเขตเทศบาล  และ 0 = นอกเขตเทศบาล 

ตัวแปรอิสระด้านการเดินทาง 
VEHICLE (การเป็นเจ้าของยานพาหนะเพ่ือการเดินทาง

ของครัวเรือน)เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนด1 = ครัวเรือนเป็น
เจ้าของยานพาหนะเพื่อการเดินทาง  และ 0 = ครัวเรือนไม่ได้
เป็นเจ้าของยานพาหนะเพื่อการเดินทาง 

HOMEOFF (การใช้บ้านที่อยู่อาศัยประกอบธุรกิจ)เป็น
ตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้1 = ใช้บ้านที่อยู่อาศัยประกอบธุรกิจ  
และ 0 = ไม่ได้ใช้ 

ปัจจัยด้านครัวเรือน 
AGRI_MEM_1 (การประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือ

ประมงของสมาชิกในครัวเรือน)เป็นตัวแปรหุ่น  ก าหนดให้ 1 = 
มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อยหนึ่งคนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรหรือประมง และ 0 = ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนประกอบ
อาชีพทางการเกษตรหรือประมง  
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ปัจจัยด้านการเงิน 
L_NONWAGE (รายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานเฉลี่ยต่อ

คนต่อเดือน) ในรูปแบบลอการิทึมธรรมชาติ 
L_EXP (รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน) ในรูปแบบ

ลอการิทึมธรรมชาติ 
L_DEBT (หนี้สินรวมทั้งหมดต่อคน) ในรูปแบบลอการิทึม

ธรรมชาติ 
สมมติฐานการวิจัย 
เงินสงค์เคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุมีผลกระทบ

ต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทย 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1) ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น
ประกอบ ด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 2,699 คน  เป็นหญิงมากกว่า
เพศชาย ที่ร้อยละ 58.1 และ 41.9  อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 69.83 ปี 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 81.18)  
รองลงมาคือระดับต่ ากว่าประถมศึกษา (ร้อยละ 10.34)  และ
ระดับสูงกว่าประถมศึกษา (ร้อยละ 8.48)  มีสถานภาพสมรส
มากกว่าสถานภาพอื่นๆ (หย่า, หม้าย, แยกกันอยู่, โสด) ที่ร้อยละ 
61.43 และร้อยละ 38.57 ตามล าดับ  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือนมากกว่ากว่าสถานะอื่นๆภายใน
ครัวเรือนที่ร้อยละ 63.99 และ ร้อยละ 36.01 ตามล าดับ 

      ในด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมนั้น  ร้อยละ 
54.09 มีการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  แต่จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี
ทัศนคติต่อสุขภาพของตนเองเมื่อเทียบกับผู้อื่นในวัยเดียวกันว่า
สุขภาพของตนเองดีกว่าผู้อื่น (ร้อยละ 44.35) มากที่สุด  รองลงมา
คือไม่แตกต่างจากผู้อื่น (ร้อยละ 39.16)  และแย่กว่าผู้อื่น (ร้อยละ 
16.49) ตามล าดับ 

      ในด้านที่อยู่อาศัย  ร้อยละ 93.74 เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่
อาศัยในปัจจุบัน  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลมากกว่าในเขต
เทศบาล (ร้อยละ 59.17 และร้อยละ 40.83 ตามล าดับ) ร้อยละ 
50.5 เป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร
หรือประมง 

      ในด้านการเงินของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีรายได้ที่ไม่ได้มา
จากการท างานเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 1,697.79 บาท  มีรายจ่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 2,989.77 บาท  และมีหนี้สินรวมทั้งหมด
เฉลี่ยต่อคน 34,131.63 บาท 

ส่วนการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุนั้น  
ร้อยละ 77.92 ได้รับเงินสงเคราะห์  และในภาพรวมของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีผู้อยู่ในก าลังแรงงานน้อยกว่าอยู่นอกก าลัง
แรงงาน (ร้อยละ 40.31 และร้อยละ 59.69 ตามล าดับ)                      
 1.2) เปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในและนอกก าลังแรงงาน  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจ านวน
1,088 คน อยู่ในก าลังแรงงาน (กลุ่มใน)  และ 1,611 คน อยู่นอก
ก าลังแรงงาน (กลุ่มนอก) 

      จากตารางที่ 1 กลุ่มในมีอายุเฉลี่ยต่ ากว่ากลุ่มนอกที่ 
65.85 ปี และ 72.52 ปี ตามล าดับ  โดยส่วนใหญ่กลุ่มในเป็นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 56.53 และร้อยละ 43.47 
ตามล าดับ)  ส่วนกลุ่มนอกเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 
32.03 และร้อยละ 67.97 ตามล าดับ)  ด้านสถาภาพสมรส              
กลุ่มในมีสถานภาพการสมรสสูงกว่ากลุ่มนอก (ร้อยละ 77.11 และ
ร้อยละ 50.84 ตามล าดับ)  และกลุ่มในมีสถานะเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนมากกว่ากลุ่มนอกเล็กน้อย (ร้อยละ 68.20 และร้อยละ 
61.14 ตามล าดับ) 

      ในด้านสุขภาพ  กลุ่มในมีการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังน้อย
กว่ากลุ่มนอก (ร้อยละ 44.49 และร้อยละ 60.58 ตามล าดับ)  

      ด้านท่ีอยู่อาศัย  กลุ่มในมีการตั้งบ้านที่อยู่อาศัยอยู่นอก
เขตเทศบาลมากกว่ากลุ่มนอก (ร้อยละ 63.97 และร้อยละ 55.93 
ตามล าดับ)  ซึ่งกลุ่มในมีสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรหรือประมงมากกว่าไม่มี (ร้อยละ 69.58 และร้อยละ 30.42 
ตามล าดับ) โดยกลุ่มในมียานพาหนะเพื่อการเดินทางมากกว่ากลุ่ม
นอก (ร้อยละ 80.88 และร้อยละ 75.98 ตามล าดับ)  และกลุ่มใน 
มีการใช้บ้านที่อยู่อาศัยเพื่อประกอบธุรกิจมากกว่ากลุ่มนอก               
(ร้อยละ 21.69 และร้อยละ 9.50 ตามล าดับ) ในขณะที่กลุ่มนอกมี
สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตรน้อยกว่าไม่มี 
(ร้อยละ 35.94 และร้อยละ 64.06) 

ด้านการเงิน  กลุ่มในมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานเฉลี่ย
ต่อคนต่อเดือนน้อยกว่ากลุ่มนอกที่ 1,270.82 บาท  และ 
1,986.15 บาท  มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนมากกว่ากลุ่มนอกที่ 
4,816.26 บาท และ 1,756.24 บาทตามล าดับและมีหนี้สินรวม
ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนมากกว่ากลุ่มนอกที่ 72,325.07 บาท และ 
8,337.43 บาท และการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ  กลุ่มในได้รับน้อยกว่ากลุ่มนอกที่ร้อยละ 73.07 และร้อย
ละ 81.19ตามล าดับ  ส่วนปัจจัยระดับการศึกษา ทัศนคติที่มีต่อ
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กลุม่ตวัอย่างทั้งหมด (ร้อยละ) 40.31        59.69        
การไดร้ับเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชพีส าหรับผู้สูงอายุ (ร้อยละ)
ได้รับ 73.07        81.19        
ไม่ได้รับ 26.93        18.81        
อายุเฉลีย่ (ปี) 65.85        72.52        
เพศ (ร้อยละ)
ชาย 56.53        32.03        
หญิง 43.47        67.97        
ระดบัการศึกษา (ร้อยละ)
ต ่ากว่าประถมศึกษา 8.46         11.61        
ประถมศึกษา 82.81        80.07        
สูงกว่าประถมศึกษา 8.73         8.32         
สถานภาพสมรส (ร้อยละ)
สมรส 77.11        50.84        
อื นๆ (หย่า,หม้าย,แยกกันอยู่,โสด) 22.89        49.16        
การเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ)
เปน็หวัหนา้ครัวเรือน 68.20        61.14        
สถานะอื นๆในครัวเรือน 31.80        38.86        
การเป็นโรคเรื้อรัง (ร้อยละ)
เปน็ 44.49        60.58        
ไม่เปน็ 55.51        39.42        
มมุมองเปรียบเทียบสุขภาพตนเอง
กับผู้อ่ืนในวัยเดยีวกัน (ร้อยละ)
แย่กว่า 12.78        18.99        
ไม่แตกต่าง 41.82        37.37        
ดีกว่า 45.40        43.64        
การเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัย (ร้อยละ)
เปน็ 95.13        92.80        
ไม่เปน็ 4.87         7.20         
เขตที่อยู่อาศัย (ร้อยละ)
ในเขตเทศบาล 36.03        44.07        
นอกเขตเทศบาล 63.97        55.93        
ปัจจัยดา้นการเดนิทาง (ร้อยละ)
มียานพาหนะเพื อการเดินทาง 80.88        75.98        
ไม่มี 19.12        24.02        
ใชบ้้านที่อยู่อาศัยประกอบธุรกิจ (ร้อยละ)
ใช้ 21.69        9.50         
ไม่ได้ใช้ 78.31        90.50        
การมสีมาชกิในครัวเรือนประกอบอาชพีทาง
การเกษตรหรือประมง (ร้อยละ)
มี 69.58        35.94        
ไม่มี 30.42        64.06        
รายไดท้ี่ไมไ่ดม้าจากการท างานตอ่คนตอ่เดอืน (บาท) 1,270.82    1,986.15    
รายจ่ายเฉลีย่ตอ่คนตอ่เดอืน (บาท) 4,816.26    1,756.24    
หน้ีสินรวมทั้งหมดเฉลีย่ตอ่คน (บาท) 72,325.07  8,337.43    

อยู่ใน
ก าลัง

ไมไ่ด้อยูใ่น
ก าลงัแรงงานลักษณะ

สุขภาพตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นในวัยเดียวกัน การเป็น
เจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยระหว่างสองกลุ่มไม่แตกต่างกันมากนัก 

ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานะการ
อยู่ในและนอกก าลังแรงงาน 

ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย 

2. การประมาณการทางเศรษฐมิต ิ
จากแบบจ าลองที่ 1 และ 2 เป็นการประมาณการตัวแปร

ปัจจัยลักษณะพื้นฐาน  และการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า อายุ  เพศ  สถานภาพสมรส มีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุที่ระดับ 0.01  
และการเป็นหัวหน้าครัวเรือนมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยอายุของ
กลุ่มตัวอย่างส่งผลกระทบในเชิงลบ  กล่าวคือ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะ
ท าให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง โดยเพศ  สถานภาพ
สมรส  และสถานภาพการเป็นหัวหน้าครัวเรือนเป็นปัจจัยเชิงบวก  
ที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 

      เมื่อเพิ่มปัจจัยด้านสุขภาพในแบบจ าลองที่ 3 ระดับ
นัยส าคัญของการเป็นหัวหน้าครัวเรอืนเพิ่มขึ้นจากระดับ 0.05 เป็น
ระดับ 0.01  และการมีโรคเรื้อรังมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 การมี
ทัศนคติว่าสุขภาพตนเองแย่กว่าผู้อื่นในวัยเดียวกันมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05  ซึ่งทั้งสองปัจจัยนั้นเป็นเชิงลบ คือ ส่งผลให้การ
มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง 

      แบบจ าลองที่ 4 เพิ่มปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยเข้ามาพิจารณา
ด้วย  โดยการเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนั้นมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกท าให้มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ส่วนการอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 มี
ความสัมพันธ์เชิงลบท าให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง 

      แบบจ าลองที่ 5 เพิ่มปัจจัยด้านการเดินทางไปท างาน  
ส่งผลให้ระดับนัยส าคัญของการเป็นหัวหน้าครัวเรือนลดลงจาก 
0.01 เป็น 0.05  โดยการที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของยานพาหนะเพื่อ
การเดินทางมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 มีความสัมพันธ์เชิงลบท าให้
การท างานลดลง  ส่วนการใช้บ้านที่อยู่อาศัยประกอบธุรกิจมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.01 เป็นปัจจัยเชิงบวกท าให้การมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น 

      แบบจ าลองที่ 6 เพิ่มปัจจัยการมีสมาชิกในครัวเรือนท า
อาชีพทางการเกษตรและประมงเข้ามา  ส่งผลให้การเป็นเจ้าของ
บ้านที่อยู่อาศัยและการอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเปลี่ยนจากระดับ
นัยส าคัญ 0.01 เป็นไม่มีนัยส าคัญ  โดยการมีสมาชิกในครัวเรือน
ประกอบอาชีพทางการเกษตรและประมงมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
เป็นปัจจัยเชิงบวก  ท าให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  
และการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพมีระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
เป็นปัจจัยเชิงลบ  ท าให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง 

      แบบจ าลองที่ 7 เป็นแบบจ าลองที่ควบคุมตัวแปรปัจจัย
แวดล้อมอื่นๆครบแล้ว  โดยเพิ่มปัจจัยด้านการเงินเข้ามา  ท าให้
การเป็นหัวหน้าครัวเรือนลดระดับนัยส าคัญลงจาก 0.01 เป็นไม่มี
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นัยส าคัญ  สถานะภาพสมรส  และการมีทัศนคติว่าสุขภาพตนเอง
แย่กว่าผู้อื่นในวัยเดียวกันลดระดับนัยส าคัญลงจาก 0.01 เป็น 
0.05 แต่ยังคงทิศทางความสัมพันธ์ตามเดิม  ส่วนรายได้ที่ไม่ได้มา
จากการท างานเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  
และหนี้สินรวมทั้งหมดต่อคนที่เพิ่มเข้ามานั้นมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.01  โดยรายได้ที่ไม่ได้มาจากการท างานนั้นเป็นปัจจัยเชิงลบ
ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง  ส่วนรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนและหนี้สินนั้นเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ท าให้การมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  ส าหรับการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพมีระดับนัยส าคัญเพิ่มขึ้น จาก 0.1 เป็น 0.01 โดยยังคงเป็น
ปัจจัยเชิงลบ  ท าให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง 

      จากแบบจ าลองสุดท้าย พบว่า การได้รับเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยเมื่อ
พิจารณาจากค่า marginal effect แล้วผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์นั้น
มีส่วนร่วมในก าลังแรงงานน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับร้อยละ 9.23  ส่วน
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีนัยส าคัญทางสถิติและส่งผลในเชิงลบ 
ได้แก่ อายุของกลุ่มตัวอย่าง  การเป็นโรคเรื้อรัง  การมีทัศนคติว่า
สุขภาพตนเองแย่กว่าผู้ อื่นในวัยเดียวกันการเป็นเจ้ าของ
ยานพาหนะเพื่อการเดินทาง  และการมีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการ
ท างาน  ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของกลุ่มผู้สูงอายุ
ไทยลดลงร้อยละ 3.3, 8.27, 7.27, 19.91, และร้อยละ 1.88 
ตามล าดับ  ส าหรับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีนัยส าคัญทางสถิติและ
ส่งผลในเชิงบวก ได้แก่ เพศชาย  สถานภาพสมรส  การใช้บ้าน
ประกอบธุรกิจ  การมีสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรมหรือประมง  รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  และหนี้สิน
รวมทั้งสิ้นต่อคน  ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20.76, 7.41, 36.22, 38.01, 5.95, และร้อยละ 1.88
ตามล าดับ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนโดยส่วนแรกเป็น

การศึกษาภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุไทยและลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ ในก าลังแรงงานและที่อยู่นอกก าลัง
แรงงานด้วยสถิติเชิงพรรณนา  แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่าง
โดยภาพรวมแล้วนั้นจะอยู่นอกก าลังแรงงาน  และส่วนใหญ่
ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรบัผู้สูงอายุ  โดยกลุ่มที่อยู่
ในก าลังแรงงานนั้นจะมีความพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพที่ดีกว่า  
สรีระ(ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย)  อายุเฉลี่ยที่น้อยกว่า  และ
การศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่อยู่นอกก าลังแรงงาน  ในขณะที่ยังมี

ปัจจัยแวกล้อมอื่นๆทั้งในเชิงลบ โดยเฉพาะภาระด้านการเงินที่มี
สูงกว่ากลุ่มนอกก าลังแรงงานทั้งรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  
หนี้สินรวมทั้งสินต่อคน  ในขณะที่มีรายได้ที่ไม่ได้มาจากการ
ท างานน้อยกว่าด้วยส่วนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆในเชิงบวกที่ส าคัญ
นั่นคือปัจจัยด้านอาชีพ  เพราะผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี ถือว่า
อายุเกินเกณฑ์ของสถานประกอบการหลายแห่งท าให้ส่วนมาก
ต้องอยู่ในภาคแรงงานนอกระบบ  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม
หรือประมง  และการท าธุรกิจส่วนตัว   การที่มีสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือประมง  หรือการ
เข้าถึงสถานท่ีท างานได้สะดวกอย่างการใช้บ้านประกอบธุรกิจจึง
ท าให้ผู้สูงอายุไทยอยู่ในก าลังแรงงานได้มากขึ้น 

สรุป เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานของผู้สูงอายุไทยท าให้ผู้สูงอายุ
ไทยมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานลดลง  ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย
โดยเฉพาะปัจจัยด้านสุขภาพและด้านการเงิน 

ข้อเสนอแนะ 
      1) จากการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุไปยังคนไทยทุกคนที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าทุกคน 
(ยกเว้นข้าราชการ) โดยให้เท่ากันทุกคนซึ่งหากลดสิทธิ์โดยให้
เฉพาะผู้ท่ีมีความยากจนหรือขาดแคลนจริงๆน่าจะสามารถให้
เงินสงเคราะห์ต่อคนได้มากข้ึน  และภาระทางการคลังอาจจะ
ลดลงเพราะผู้ที่จะได้สิทธ์ินี้นั้นน่าจะลดลง 

2) เนื่องจากผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันมีสุขภาพที่ดีขึ้น  และ
ยังมีศักยภาพและความพร้อมในการท างานอยู่โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุวัยต้น  หากมีการขยายอายุเกษียณออกไปน่าจะ
สามารถเพิ่มก าลังแรงงานที่ลดลงตามโครงสร้างประชากรที่
เปลี่ยนไปได้ 

     3) เนื่องจากผู้สูงอายุไทยยังมีแนวโน้มกลับเข้ามายัง
ก าลังแรงงานอยู่  หากมีการจัดรูปแบบหรือสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะแก่การท างานของผู้สูงอายุท้ังด้านสรีระและสุขภาพจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้เต็มศักภาพมากข้ึน 

4) เนื่องด้วยข้อจ ากัดของข้อมูลท าให้การศึกษาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในก าลังแรงงานนั้นอาจท าได้ไม่รอบ
ด้าน  โดยเฉพาะในส่วนของปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น มุมมองตอ่
การท างานของผู้สูงอายุ  คุณค่าของการได้ท างาน  รวมทั้งขาด
ข้อมูลปัจจัยเชิงปริมาณด้านการเกื้อหนุนของครัวเรือน  ซึ่งหาก
มีข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นประเด็นการศึกษาท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง 
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Community Participation in the development of Older Persons’ Quality of Life 

 
จรัญญา  วงษ์พรหมJaranyaWongprom* 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์หลักคือการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้1) เพื่อศึกษาบริบทและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ3) เพื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ 4) เสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งประกอบไปด้วย 
กระบวนการวิจัย(Research = R) กระบวนการพัฒนากิจกรรม (Development = D) ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของ
ชุมชน (Community–based Action Research-CAR) ซึ่งเป็นงานวิจัยปฏิบัติการที่อยู่บนฐานข้อมูลและความคิดของชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประกอบด้วย 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา ในต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การ
เก็บข้อมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นองค์ประกอบใน
การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและครอบครัวเพื่อต้องการได้ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้สูงอายุมีความสุขความพึงพอใจท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถสนองตอบต่อคุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คอื กาย ใจ 
สังคม และปญัญา/การเรยีนรู ้
 2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมสานวัย
ใส่ใจผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยและกลุ่มปฏิบัติการหลัก(ซึ่งประกอบด้วย แกนน าผู้สูงอายุและครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการกับ
ชุมชน ซึ่งเกิดผลต่อความสุข ความพึงพอใจ สุขภาพแข็งแรง มีเพื่อน และมีการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
 3. เกิดการบูรณาการความรู้และกิจกรรมในชุมชนผ่านการสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ว่าการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีองค์กระกอบท่ีส าคัญคือ ผู้สูงอายุและครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างกิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่ลักษณะของการคิดกิจกรรมแล้วไปจัดให้กับผู้สูงอายุ 

      4. เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยการด าเนินการต่อเนื่องของชุมชนที่ประกอบด้วย 
แกนน าผู้สูงอายุ คนวัยอ่ืน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม  คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 

 The main objective of the research on “Community Participation in the Development of Older Persons’ 
Quality of Life” was to find out how community participated in the older persons’ quality of life. The minor 
objectives were: 1) To study the context and participation of the community in the development of the older 
persons’ quality of life; 2) To develop the community participative activities in the development of older persons’ 
quality of life; 3) To evaluate the implemented activities to develop the older persons’ quality of life; and 4) To 
propose the appropriate approach of community participative activities in order to develop community 
participation aimed at developing the older persons’ quality of life. 
 The research employed the Participatory Action Research (PAR), which included  Research process (R), 
and Development (D), and mixed with Community-based Action Research (CAR).The action research based on 
community based data and community members’ opinion concerning the development of the older persons’ 
quality of life in 4 dimensions: physical, mind, social, and intellectual. The research site was in Sa-ad Sub-district, 
Nam Pong District of KhonKaen Province.  The data collection employed the mixed methods. Qualitative research 
method was mainly employed while quantitative research method was used to supplement quantitative data on 
the older persons and their families. 
 The research findings were as follows: 
 1. The older persons were satisfied with participation in the activities which enabled them to develop 
their quality of life in 4 dimensions: physical, mind, social, and intellectual/learning. 

2. The community participation were developed through mobile activities to uplift the older persons’ 
quality of life and the three-generation activities to care for the older persons in which the researcher has been 
cooperated closely with the core implementation group.  The group is consisting of the core leaders of the older 
persons and their families, related organizations and the community.  The activities of the project made the older 
persons happy, satisfaction, being healthy, having friends, and mobilizing learning ability of the elderly. 

3. The integration of knowledge and activities in the community was existed through lessons learned from 
the experience together.  One significant finding is that activities concerning the older persons should employ 
participation process in which the important elements are the older persons and their families, and the related 
organizations.  All these elements have been worked together in order to build up the activities, not just set up 
the activities and provided to the elderly to perform. 
 4. The sustainability of the older persons’ quality of life was carried on through community composing of 
core group, older persons, other generations and agencies concerned. 
Key  Words : Participation / Quality of Life / Older Person  
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บทน า 
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางประชากรครั้งส าคัญคือ การเข้าสู่สังคมสูงวัย
(Aging Society)  โดยสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยท างานและ
วัยเด็กลดลงกล่าวคือจากการด าเนินนโยบายด้านประชากรและ
การวางแผนครอบครัวท่ีประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์และอัตราการเกิดมี
แนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เพราะอัตราการตายของประชากรลดลงประชากรไทย
โดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นกล่าวคือด้วยผลของความก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้คนไทยมี
สุขภาพดีมีอายุยืนยาวมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นมีความรู้
และทักษะในการป้องกันและดูแล  

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่าง
มาก ท้ั ง ในร ะ ดับชาติ แล ะ ในระ ดับ โ ลก   โดยองค์ ก า ร
สหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 
ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อย
ละ7ของประชากรทั้งประเทศถือว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัย (Aging Society) และจะเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น
ร้อยละ 20และอายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ 14ประเทศไทย
ก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นได้จากผลส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั้งที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมี
จ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องโดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 
ของประชากรทั้งประเทศและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 
10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545, 2550, 2554 ตามล าดับผลการ
ส ารวจปี 2557  พบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 
ของประชากรทั้งหมดประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,2557) 
และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมี
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงถึงประมาณร้อยละ 19.13 และในปี 2571 
ประเทศไทยจะมีผู้อายุเกิน 60 ปีร้อยละ 23.5 กล่าวโดยรวมคือ
ประเทศไทยจะก้าวจากสังคมผู้สูงอายุ(Aging Society)  เป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society)  ในเวลาเพียง 20 
กว่าปีเท่านั้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2557) 

ประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เนื่องจากมีผลกระทบอย่าง
กว้างขวางในระดับมหภาคได้แก่ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากรการออมและการ
ลงทุนงบประมาณของรัฐบาลการจ้างงานและผลิตภาพของ
แรงงานและระดับจุลภาคได้แก่ ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ(ปรีชา 
อุปโยธิน และคณะ,2548)ในระดับชุมชนและครอบครัว เป็นการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคม ที่ ส าคัญไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่าการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มีการย้ายถ่ินฐานจาก
ชนบทเข้าท ามาหากินในเมือง มีผลท าให้โครงสร้างครอบครัว
เปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเดี่ยว ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง บาง
ครอบครัวพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกโดยล าพัง และยังต้องท างานเพื่อหา
เงินมาใช้จ่าย ลูกเล็กๆ ต้องฝากเลี้ยงไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กหรือพี่
เลี้ยง เด็กจึงขาดโอกาสในการได้รับการอบรมเลี้ยงดูและรับการ
กล่อมเกลาทางสังคม (Socialization)  ที่เป็นความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ความคิดและ
ทัศนคติที่ดีจากครอบครัวที่อยู่ร่วมกันหลายคน หรือเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ท าให้ความเช่ือมโยงความรู้ ภูมิ
ปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งในครอบครัวเจือจางลงหรือ
ขาดหายไป เกิด ช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างวัย เพราะ
ครอบครัวถือได้ว่าเป็นกลุ่มทางสังคมขนาดเล็กมีความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟ้นการสื่อสารเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อความสุขและความเข้มแข็งของ
ครอบครั วการสื่ อสารที่ สร้ างสรรค์  (constructive 
communication) ในครอบครัวจะท าให้สมาชิกในครอบครัว
เกิดความเข้าใจกันในเรื่องต่างๆเช่นเข้าใจความคิดอารมณ์
ความรู้สึกของกันและกันแล้วนามาซึ่งความรู้สึกดีๆความปลาบ
ปลื้มยินดีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
(นวลฉวี  ประเสริฐสุข,2558) 

ด้านผู้สูงอายุเอง มีความกังวลที่จะต้องเผชิญกับช่วง
วัยการเปลี่ยนผ่านของชีวิตท่ีต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
มากมาย เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต หรือต้อง
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มีการปรับระบบวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
เผชิญอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หรือร่างกาย (Physiological) ด้านอารมณ์ (Emotional) ด้าน
การเรียนรู้ สติปัญญา(Cognitive) ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 
และสถานภาพทางสังคม(Social Status) สิ่งเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  ปัจจุบันครอบครัวมีภาระต้อง
รับผิดชอบในการท ามาหากิน การปรับตัวในการรองรับ
เศรษฐกิจท่ีต้องใช้จ่ายสูงขึ้น ท าให้สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลา
ในการเอาใจใส่ สนใจดูแลผู้สูงอายุเหมือนดังสมัยก่อน ขณะที่
ระบบเครือญาติและเพื่อนบ้านในชุมชนก็มีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 
สังคมในลักษณะ “บ้านใกล้ เรือนเคียง” จึงถูกแทนที่ด้วย
ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวย ตัวใครตัวมัน การพบปะสังสรรค์ก็จะมี
เฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณี หรือมีงานส าคัญในเครือญาติ
และชุมชนเท่านั้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นทั่วไปใน
ชุมชนเมืองแต่ก าลังคืบคลานสู่ชุมชนชนบทเช่นกันความคาดหวัง
ในการดูแลจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุจากหน่วยงาน
รัฐเป็นเรื่องยาก เพราะท่ีผ่านมาการดูแลผู้สูงอายุ สังคม/ชุมชน
อาจคาดหวังให้รัฐด าเนินการ ซึ่งรัฐก็มีนโยบายและมาตรการใน
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้ง
ชมรม เบี้ยยังชีพรายเดือน และสวัสดิการเฉพาะผู้สูงอายุอื่นๆ  
แต่อย่างไรก็ยังไม่เพียงพอ รัฐจึงมีความพยายามในการขยาย
ขอบเขตการดูแลให้ทั่วถึง และหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ 
ผู้สูงอายุยังขาดโอกาสในการส่งเสริมให้สามารถพ่ึงตนเอง เพราะ
เกิดความเคยชินกับการเป็นผู้ขอรับบริการจากรัฐ โดยถูกท าให้
คิดว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐที่ต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูล และรู้สึกว่า
ตนเป็นผู้ด้อยโอกาส  ประกอบกับระบบครอบครัว เครือญาติ 
และเพื่อนบ้านในชุมชนขาดปัจจัยหลักใน 3 ประการ คือ 1) การ
ให้ความส าคัญของบทบาทผู้สูงอายุและการตระหนักถึงบทบาท
ครอบครัวและชุมชนต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะต้องปรับเง่ือนไข
ของวิธีคิด ปรับจิตใจ และปรับเวลาให้สามารถพร้อมที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น  2) การขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะกาย ใจ สังคมและปัญญาที่
เข้มแข็ง สามารถปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับการอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างสมดุลและมีความสขุ 3) การตระหนักว่าผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่มีคุณค่าและผ่านประสบการณ์มามากมาย ท าอย่างไร
ครอบครัวและชุมชนจะน าสิ่งที่ผู้สูงอายุมีถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่สามารถท าประโยชน์ให้กับ

ลูกหลานมากกว่ารู้สึกว่าเป็นภาระที่ลูกหลานต้องเลี้ยงดู(วาทินี 
บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมร,2539) 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น ที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในทุกประเด็น 
และมีความเหมาะสมต่างจากต าบลอื่นๆโดยทั่วไป ดังนี้ 1) เป็น
ต าบลที่อยู่ ในเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ คือ มีจ านวนผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนประชากรทั้งต าบล กล่าวคือปัจจุบันตามส านักทะเบียน
ราษฎรอ าเภอน้ าพอง ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 ต าบล
สะอาด ประกอบด้วย 14  หมู่บ้าน 968 หลังคาเรือน จ านวน
ทั้งสิ้น 9,721 คน แยกเป็นหญิง 4,867 คน ชาย 4,854 คน ใน
จ านวนนี้มีผู้สูงอายุ 1,250 คน คิดเป็นร้อยละ 12.85 ของ
ประชากรทั้งต าบล 2) เป็นต าบลดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐาน
มานานกว่า 200 ปี ซึ่งส่งผลต่อการสะสมทุนทางสังคมที่ชัดเจน 
เช่น มีระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เหนียวแน่น มีสังคมที่
เกื้อกูล ชาวชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิต 3) มีความตระหนัก
และตื่นตัวในการรวมกลุ่ม สร้างกิจกรรมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จะเห็นได้
จากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มฟ้อนร า และกลุ่มขี่จักรยาน เป็นต้น 4) มีองค์กร/
หน่วยงานระดับท้องถิ่นให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ และด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เทศบาลต าบลสะอาด 
โรงเรียนในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น  
5) มีหน่วยงาน/องค์กรภายนอกให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายุ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลอ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น6) เป็นต าบลมีความเป็นเมืองและชนบทอยู่
ร่วมกัน เพราะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้ คนในวัย
แรงงานก็ท างานในระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่ต าบลยังไม่ทิ้ง
วิถีเกษตรกรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
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การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนส าคัญที่ต้องการการวางแผนอย่าง
เป็นระบบและเริ่มด าเนินการล่วงหน้าเนื่องจากมาตรการต่างๆ
หลายประการล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการกว่าจะ
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในระดับชุมชนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ที่ด าเนินควบคู่กับนโยบายและการด าเนินการในระดับชาติ 
เพราะหากสังคม/ชุมชนมีฐานความคิดว่า ผู้สูงอายุเป็นพลัง
ส า คัญในการร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม จาก
ประสบการณ์ความรู้ ความช านาญที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของ
ผู้สูงอายุแต่ละท่านท่ีมีความหลากหลายอันไม่สามารถหาได้จาก
กลุ่มอายุอื่นๆ ท าอย่างไรจะพัฒนาให้สังคมไทยในอนาคตเป็น 
“สังคมสูงวัย”ที่ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุขได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
จากความเป็นมาเบื้องต้น งานวิจัย เร่ือง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ   จึงมี
วัตถุประสงค์หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ  และมีวัตถุประสงค์ย่อย1) เพื่อศึกษาบริบทและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน3) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเพื่อประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ4) เสนอ
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
งานศึกษานี้เป็นงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการบนฐานของชุมชนเป้าหมาย
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ งานศึกษานี้จึงพิจารณาที่องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน(Participation Process of 
Community) และเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
(Learning Process of Community) โดยการด าเนินการที่
น าไปสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นองค์รวมที่ประกอบด้วย 4 มิติ 
ได้แก่ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านปัญญา การสรุป
ข้อมูล โดยนักวิจัยและภาคีแกนน าจะร่วมกันประเมินผลในแต่
ละขั้นตอน ดังนั้นในการปฏิบัติการวิจัยจึงให้ความส าคัญกับ

การบูรณาการกิจกรรมและความรู้(Integration of Activities 
and Knowledge) โดยผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกับภาคีต่างๆ ผ่านประสบการณแ์ละกระบวนการเรยีนรู้
ของชุมชนโดยใช้การสรุปบทเรียนเพื่ อเกิดการบูรณาการ
กิจกรรมและความรู้โดยค านึงถึงความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(Sustainability of Older Persons’ 
Quality of Life) นั่นคือการเป็นการสร้างทฤษฎีพื้นฐานจาก
การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่ความสุข ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ตามแนวทางการพัฒนาการส่วนร่วมและเกิดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถด าเนินการต่อเนื่องไปได้ เพราะ
หากชุมชนมีฐานความคิดว่า ผู้สูงอายุเป็นพลังส าคัญในการร่วม
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม จากประสบการณ์ความรู้ ความ
ช านาญที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละท่านท่ีมีความ
หลากหลายอันไม่สามารถหาได้จากกลุ่มอายุอ่ืนๆ  

การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย กระบวนการวิจัย(Research = R) กระบวนการพัฒนา
กิจกรรม (Development = D) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ที่ประกอบด้วย 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นความสุข
และความพึงพอใจของผู้สูงอายุใน 4 มิติ คือ กาย หมายถึง มี
ร่างกายทีส่มบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีการให้ความส าคัญกับสุขภาพ มี
โภชนาการที่ดี มีเวลาพักผ่อน/ออกก าลังกาย มีสิ่งแวดล้อมดี มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  จิตใจ/อารมณ์ หมายถึง มีจิตใจที่เป็น
สุข ผ่อนคลาย/ไม่เครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ มีคุณค่าในตนเองต่อครอบครัวและชุมชน มีความพึงพอใจใน
ชีวิต  สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว/ในชุมชน 
เป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนและคน
อื่นๆ มีจิตอาสา/มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน และปัญญา/
การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
มีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสั่งสมภูมิ
ปัญญาและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและผู้ที่
เกี่ยวข้องในชุมชน (Participatory=P)(วิรัตน์ ค าศรีจันทร์,2554)
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เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ซึ่ งต่อไปนี้จะใช้ค าว่า “กลุ่ม
ปฏิบัติการหลัก” เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาคีทั้ง 3 
องค์ประกอบ คือ ชุมชน นักวิจัย และองค์กรที่ท างานในพื้นที่ 
รวมทั้งสิ้น 15 คน มีปฏิสัมพันธ์ในทุกกระบวนการวิจัย
ผสมผสานกับการวิจัยเ ชิงปฏิ บัติการบนฐานของชุมชน 
(Community – based Action Research-CAR) ซึ่งเป็น
งานวิจัยปฏิบัติการที่อยู่บนฐานข้อมูลและความคิดของชุมชนใน
ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเลือกวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
องค์ประกอบเพื่อต้องการได้ข้อมูลตัวเลขและร้อยละ เป็นการ
ค้นหากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมที่เกิดขึ้น
ภายใต้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนั้น องค์ความรู้ที่ส าคัญของการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นการสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากการปฏิบัติการพัฒนาการส่วน
ร่วมและเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยบูรณาการ
กิจกรรมและความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
ยั่ ง ยื น ในการสั มภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ลหลั ก ( Key-Informant 
Interview) เช่น ผู้สูงอายุและครอบครัวจ านวน 40 คน กลุ่มคน
ต่างๆในชุมชน จ านวน 20 คน ผู้น าชุมชนทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการจ านวน 10 คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน
จ านวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นองค์ประกอบในการ
เก็บข้อมูลผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุที่เก็บข้อมูลจ านวน 
161 คนเพื่อต้องการได้ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณส่วนในการ
ปฏิบัติการการมีส่วนร่วมใช้วิธีประชุมกลุ่มเป็นหลัก ควบคู่ไปกับ
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นการค้นหากิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนที่เหมาะสมที่เกิดขึ้นภายใต้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
ชุมชน อันจะน าไปสู่การการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้
เวลาในการเตรียมการ 3 เดือน เก็บข้อมูล 3 เดือน และ
ปฏิบัติการ 3 เดือน ซึ่งการปฏิบัติการจะเกิดกิจกรรมเดือนละ
ครั้ง รวมจ านวน 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะน าผลการปฏิบัติการมา
วิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการหลังในชุมชน และปรับปรุงการ
ปฏิบัติการในครั้งต่อไป จนได้แนวทางที่สมบูรณ์ ซึ่งจะสรุปได้
จากการประเมินผลเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตใน 4 มิติ คือ กาย 
ใจ สังคม และปัญญาดังนั้น องค์ความรู้ที่ส าคัญของการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นการสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากการปฏิบัติการพัฒนาการส่วน
ร่วมและเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยบูรณาการ

กิจกรรมและความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืนโดยให้ความส าคัญที่การมีส่วนร่วมของภาคีในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินการวิจัย ดังนี้คือ ระยะที่ 1ศึกษาบริบทชุมขนใน
ทุกด้านทั้งกายภาพ โครงสร้างประชากร มิติสังคม/วัฒนธรรม 
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนศึกษาสถานภาพผู้สูงอายุ
และครอบครัวระยะที่ 2พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การน าผลการศึกษาในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ระยะที่ 3 
การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และระยะที่ 4  การสรุป 
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของ
ชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ียั่งยืน  

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที่  1 การศึกษาบริบทชุมชน ด้านกายภาพ 

ประวัติความเป็นมา  สังคม/วัฒนธรรม ประชากรสูงอายุและ
ครอบครัว และการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สูงอายุท่ีผ่านมา และการศึกษาสถานภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชน พบว่า ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
เป็นต าบลที่อยู่ในเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ คือมีจ านวนผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนประชากรทั้งต าบล  เป็นต าบลดั้งเดิมที่มีการตั้งถิ่นฐาน
มานาน กว่า 200 ปี ซึ่งส่งผลต่อการสะสมทุนทางสังคมที่ชัดเจน 
เช่น มีระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เหนียวแน่น  มีสังคมที่
เกื้อกูล ชาวชุมชนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินชีวิต ชาวบ้านมีความ
ตระหนักและตื่นตัวในการรวมกลุ่ม สร้างกิจกรรมการมีพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และมี
องค์กร/หน่วยงานระดับท้องถิ่นให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ และ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และลักษณะต าบลมีความเป็นเมืองและชนบทอยู่
ร่วมกัน เพราะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้ คนในวัย
แรงงานก็ท างานในระบบอุตสาหกรรม ในขณะที่ต าบลยังมีวิถี
เกษตรกรรมอยู่ 

ต าบลสะอาดมีประชากรตามส านักทะเบียนราษฎร
อ าเภอน้ าพอง ณ วันที่  17  กันยายน พ .ศ .2556 ใน 14  



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1174

หมู่บ้าน  968 หลังคาเรือน จ านวนทั้งสิ้น 9,721 คน ในจ านวน
นี้มีผู้สูงอายุ 1,250 คน คิดเป็นร้อยละ 12.85 ของประชากรทั้ง
ต าบล ต าบลสะอาด มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีทั้ ง
ทรัพยากรป่าไม้ น้ า  มีทั้งหนองน้ าใหญ่/น้อย และคลอง
ชลประทานส่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรและปศุสัตว์ ชาวชุมชนจึง
มีอาชีพเกษตรกรรม และปศุสัตว์ มาแต่อดีตจนปัจจุบัน แต่ด้วย
กระแสการพัฒนาที่เข้ามาในชุมชนท าให้บริเวณรอบๆมีโรงงาน
อุตสาหกรรมผุดขึ้น ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงอาชีพจาก
การท าเกษตรอย่างเดียว เป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม แต่
ก็ยังไม่ทิ้งที่ดินในการท าเกษตร ในหลายครอบครัวผู้สูงอายุยังคง
ต้องรับภาระในการดูแลกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาเพื่อเป็นทุน
ในการผลิต 

สถานภาพ ผู้สู งอายุ ต าบลสะอาดจากข้ อมู ล
แบบสอบถามผู้สูงอายุจ านวน 161 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ 4-6 คน  ครอบครัวมี
อาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ รับจ้างในภาคเกษตรและลูกจ้าง
โรงงานอุตสาหกรรม อาชีพนอกภาคเกษตรที่ท ากันมากคือ ทอ
เสื่อ ทอผ้า แต่อย่างไรครอบครัวส่วนใหญ่ก็ยังมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมั่นคงในที่อยู่
อาศัยส่วนผู้สูงอายุหลายคนที่ยังท างานในภาคเกษตร และปศุ
สัตว์ ส่วนใหญ่แล้วจะท าร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่
แรงงานหลักเหมือนแต่ก่อน บางคนลดบทบาทในภาคเกษตรลง
มาท างานเพื่อมีรายได้ในภาคนอกเกษตรคือ ทอเสื่อ ทอผ้า  

ภาระหน้าที่ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะลด
ภาระการหารายได้เพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวลง งานหลักๆก็จะ
เป็นงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ต้องใช้ก าลังมาก แต่หลายคนก็ยัง
ท างานในไร่นา บางคนก็รับภาระในการเลี้ยงหลาน ดังนั้น 
รายได้ของครอบครัวจึงมาจากการท างานของลูกหลานเป็นหลัก 
และผู้สูงอายุที่ยังท างานในภาคเกษตร ผู้สูงอายุจะได้รับเงินที่
ลูกหลานในครอบครัวหาได้/ส่งมาให้ ส่วนรายได้เสรมิมาจากการ
ทอเสื่อ ทอผ้าขาย และเบี้ยยังชีพจากสวัสดิการรัฐบาลจ่ายให้ทุก
เดือนซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็พอใจ โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพเพราะ
มองว่าเป็นเงินที่มีสิทธิตามชอบธรรมที่รัฐบาลจ่ายให้ และจะ
น าไปใช้ในสิ่งที่อยากใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ท าบุญ บางคนซื้อหมาก
พลู และให้หลานซื้อขนม จ่ายค่าน้ าค่าไฟฟ้า  ผู้สูงอายุยังอาศัย
อยู่กับคู่สมรส จึงเป็นทั้งผู้ดูแลตนเองและดูแลลูกหลาน/คนใน
ครอบครัว  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน  

 ผู้สูงอายุหลายคนยังมีภาระหนี้สินที่ต้องกู้เพื่อน ามาใช้
ในครอบครัว เช่น ท านา ท าไร่ การที่ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้กู้
เนื่องจาก กู้ก่อนท่ีอายุ 60 ปี หรือ กู้เพราะเป็นเจ้าของหลักฐาน
ที่ดินที่ได้ค้ าประกันเงินกู้ ดังนั้น แหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่จึงเป็น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส.  ส่วนแหล่งเงิน
ออมของผู้สูงอายุ จะต่างวัตถุประสงค์กับเงินกู้เพราะเป็นเงิน
สะสมที่ผู้สูงอายุเก็บออมไว้จากเงินที่มีอยู่ หลายคนมีเป้าหมาย
เพื่อเก็บไว้ท าศพตัวเอง จะได้ไม่ล าบากลูกหลาน จึงมีผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ออมเงินลักษณะนี้ไว้กับกองทุนฌาปนกิจ ซึ่งเป็น
กองทุนที่ผู้ออมไม่ได้มีโอกาสใช้เงิน เพราะต้องมอบผลประโยชน์
ให้ทายาท การที่ผู้สูงอายุมองการออมเพื่ออนาคตดังกล่าว ก็อาจ
แสดงว่าปัจจุบันผู้สูงอายุเหล่านั้นมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
แล้ว ส่วนผู้สูงอายุบางคนมีวัตถุประสงค์ของการออมคือ ฝาก
ธนาคารไว้เมื่อต้องการใช้หรือจ าเป็นขัดสนก็เบิกมาใช้จ่ายได้ ไม่
เป็นภาระของลูกหลาน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เน้นความสุขและ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุใน 4 มิติ คือ กาย หมายถึง มีร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีการให้ความส าคัญกับสุขภาพ มี
โภชนาการที่ดี มีเวลาพักผ่อน/ออกก าลังกาย  มีสิ่งแวดล้อมดี มี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ  จิตใจ/อารมณ์   หมายถึง มีจิตใจที่
เป็นสุข ผ่อนคลาย/ไม่เครียด มีความเมตตา/กรุณา มีเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีคุณค่าในตนเองต่อครอบครัวและชุมชน มีความ
พึงพอใจในชีวิต  สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัว/ในชุมชน เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมกับเพื่อนและคนอ่ืนๆ มีจิตอาสา /มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน และปัญญา/การเรียนรู้ หมายถึงเรียนรู้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้  มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสั่งสมภูมิปัญญาและมี
การถ่ายทอดภูมิปัญญา   
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จากข้อมูลการศึกษาชุมชนและผู้สูงอายุสามารถน ามา
พัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบลสะอาด 
คือ “กิจกรรมสัญจรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน” โดยกลุ่มปฏิบัติการหลักและชุมชน  กิจกรรมสัญจรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จะมีการจัดขึ้นทุกวันที่ 24 
ของเดือนเวียนไปตามหมู่บ้านที่แบ่งโซนไว้ครั้งละ 3 หมู่บ้าน 
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เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลายกิจกรรมย่อย 
ได้แก่ 1) ชมรมจักรยานผู้สูงอายุ 2) การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ 
3) ฟ้อนร าของสาวน้อยน้ าหมากแดง (ผู้สูงอายุ) 4) ไหว้พระสวด
มนต์ 5) บรรยายให้ความรู้ 6) ออกก าลังกาย 7) เรื่องเล่าม่วนๆ
ชวนข า 8) กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทสรุปสถานะการเงิน
และมอบเงินสวัสดิการ 9) บายศรีสู่ขวัญให้กับผู้สูงอายุที่เกิดใน
เดือนนั้นๆ 10) รับประทานอาหารร่วมกัน 11) ปลูกต้นไม้ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในวัด ซึ่งผลสรุปกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านกิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม จะ
สามารถน าไปสู่ความสุขความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ เป็น
คุณภาพชีวิตทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา/การเรียนรู้ 
ระยะที่ 3 การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผลจากการจัด
กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนพบว่า        

1. ผู้สูงอายุให้ความส าคัญมากที่สุดเพราะทุกคน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยไม่รู้สึกว่าเป็นงานของเทศบาล 
แต่ภาคภูมิใจว่าเป็นงานของผู้สูงอายุที่เทศบาล หน่วยงานต่างๆ 
และผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 

2. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องยั่งยืนใน
การประเมินกิจกรรมและเสนอข้อจ ากัดในหลายประเด็น เช่น 
เพิ่มกิจกรรมสันทนาการที่สนุกสนาน เพิ่มกิจกรรมที่สร้างความ
ผูกพันต่อเนื่อง ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมไม่นาน
เกินไป สถานท่ีจัดกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุควรเป็นที่วัด  
          3.คนในช่วงวัยอื่นเข้ามาร่วมงาน ผู้สูงอายุได้ชักชวน
ผู้สูงอายุใกล้บ้าน ลูกหลานคนวัยอื่นเข้ามาร่วม   
4. ผลการประเมินผลคุณภาพชีวิต 4 มิติ ด้านกาย ได้ออกก าลัง
กายผู้ สู ง อายุ ยื ด เหยี ยดกล้ าม เนื้ อ  ทุกส่ วนทั้ ง แขน ขา  
หลัง รวมทั้งเป็นการออกก าลังกายที่ได้เหง่ืออีกด้วยได้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวัดสุขภาพ 
เบาหวาน ความดัน และการแนะน าการปฏิบัติตัวเพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง  ด้านใจ ได้มาพบปะพูดคุยถามสารทุกข์กับ
ผู้สูงอายุด้วยกัน เป็นการแสดงความห่วงใย เอื้ออาทรต่อกัน การ
ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ผู้สูงอายุสะท้อนว่า “ม่วนหลาย 
เค้าไปไหนก็ไปด้วยไม่ขาด เพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันตายไป
เกือบหมดแล้ว ที่เหลือก็ไม่ออกจากบ้าน แต่ลุงออกมาแล้ว

สนุก”1“ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครท าวันเกิดให้ จนได้มาร่วมกลุ่ม
นี่แหละ ได้กินกล้วยกับไข่ต้มวันเกิด ปลื้มใจ”2ด้านสังคม การ
จัดกิจกรรมสัญจร เป็นการจัดพื้นที่ส าหรับผู้สงูอายุในต าบลให้ได้
มีโอกาสแสดงออก มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และเปลี่ยนพูดคุยกัน 
เพราะบางคนพูดว่า “แม้จะอยู่บ้านเดียวกันยังไม่ได้เดินไปหากัน
เลย มาเจอกันก็ได้ร่วมงานนี้ล่ะ”3 ผู้สูงอายุหลายคนก็รอคอยจะ
ได้มาร่วมงานวันที่ 24 ของทุกเดือน  เมื่อมาเจอกันในการสัญจร
ผู้สูงอายุจะหิ้วขนมของฝากมาฝากกัน ผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคลอื่นก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขและพอใจในชีวิต
มากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ชุมชนและการ
มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนจะท าให้ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้น
ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีบทบาททางสังคมลดน้อยลงการเข้าร่วม
กิจกรรมสัญจรจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นต่างๆหรือการถ่ายทอดความรู้ท าให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคมก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจของผู้สูงอายุด้านปัญญา/การเรียนรู้ การที่มีผู้มาศึกษาดู
งานในพ้ืนท่ีท าให้ได้พบปะกับคนบ้านอื่นที่มาดูงานด้วย เป็นการ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อมี
ผู้คนมากก็ได้เรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์สูงขึ้น ผู้สูงอายุจะใช้
ค าว่า “ตาแจ้ง” ขึ้นหมายถึงหูตากว้างไกลขึ้น ได้รู้ ได้ยินในสิ่งที่
ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยิน  

5. ผู้สูงอายุรู้สึกว่าได้สร้างบทบาททางสังคมของตน
ขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนบทบาทหน้าท่ีที่สูญเสียไป ข้ึนกับบทบาท
ทางสังคมและการมองเห็นคุณค่าของตนเองเป็นส าคัญ  
สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข อยู่ในสังคมได้
อย่างมีศักดิ์ศรี และเหมาะสม 

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อผู้สูงอายุคือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเชิงคุณภาพ (Qualitative Social 
Relationship) ซึ่งความสัมพันธ์นั้นจะตั้งอยู่บนรากฐานของ
ความจริงใจเช่นความรู้สึกรักใคร่ผูกพันการไปมาหาสู่การพึ่งพา

                                                 
1สัมภาษณ์นายแสวง  บึงมุม บ้านโนนดงมัน ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 24มีนาคม 2557 
2สัมภาษณ์นางน้อม น้อยภักดิ์ บ้านนาศรี ต าบลสะอาด อ าเภอ
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 24มิถุนายน2557 
3สัมภาษณ์นายแสวง  บึงมุม(อ้างแล้วใน 7) 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1176

อาศัยซึ่งกันและกันการสื่อสารกันได้เข้าใจและความรู้สึกสนิท
สนมดังนั้น การประเมินความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุจะ
ประเมินจากความสัมพันธ์ระดับบุคคลจากเพื่อนที่ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุท่ีมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะร่วมวัยหรือต่างวัย
ไม่ ว่าจะในครอบครัวหรือนอกครอบครัวในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวแล้วจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดีมี
ความสุขและสามารถรับรู้ต่อสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตได้ดีอัน
จะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
ระยะที่ 4  การสรุป วิเคราะห์และเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้ของชุมชน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่ยั่งยืนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยอภิปรายผลใน 4 มิติ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การบูร
ณาการกิจกรรมและความรู้ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน และ
ความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

1.กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสองกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
สัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชนได้ด าเนินการ
ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการหลัก ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจเข้าร่วม
กิจกรรมเมื่อผู้วิจัยเชิญชวนร่วมวิจัยแบบ PAR กลุ่มปฏิบัติการ
หลักนี้จะต้องร่วมตั้ งแต่ เก็บข้อมูลบริบทชุมชน ร่ วมสรุป
สังเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล ร่วมน าเสนอข้อมูลต่อเวที
ชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม ดังนั้นกลุ่มปฏิบัติการหลักจึงท าหน้าที่
ควบคู่ไปกับผู้วิจัย โดยมีการแบ่งภารกิจตามความถนัดและ
สมัครใจ และพัฒนาทักษะเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติการแต่ละ
ขั้นตอน ดังแนวคิดของ Oakly& Marsden (1984) ที่มองว่า 
การพัฒนาท่ีเริ่มด้วยการมีส่วนรว่มของคนในจะประสบผลส าเร็จ
มากกว่าการท่ีคนนอกเข้าไป ซึ่งการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นหลาย
รูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมเป็นความร่วมมือ(Participation as 
Collaboration) ลักษณะเป็นการร่วมในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ 
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะหมายถึง กลุ่มปฏิบัติการหลัก ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุและครอบครัว ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 
การมีส่วนร่วมโดยร่วมรับผลประโยชน์ในกิจกรรมหรือโครงการ 
(Participation as Specific Targeting of Project Benefits) 

ซึ่งในงานวิจัยนี้จะหมายถึง ผู้สูงอายุท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ผู้วิจัย
และกลุ่มปฏิบัติการหลัก ได้ด าเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้า
มาร่วมอย่างทัว่ถึงมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้สูงอายุและชุมชนยังได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดกิจกรรม โดยสะท้อนถึงความพึง
พอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม และต้องการให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอเช่นนี้ตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Oakly& Marsden (1984) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นการ
เสริมพลังอ านาจ (Participation as Empowerment) เป็นการ
พัฒนาที่ต้องการการถ่ายโอนอ านาจจากผู้ ให้สู่ ผู้ รับเพื่อ
เสริมสร้างพลังอ านาจให้กับผู้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

2.การบูรณาการกิจกรรมและความรู้ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มองเป็นองค์รวม การจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชน ค านึงถึงความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ และบทเรี ยนจากการท า ง าน เนื่ อ งจาก
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมของต าบลสะอาดหลายกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ ได้จากการศึกษาบริบทชุมชนและ
สถานภาพผู้สูงอายุ สามารถน ามาพัฒนาเพื่อยกระดับให้เกิด
กิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ที่เช่ือว่า ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มากมาย ความต้องการการเรียนรู้ที่
ส าคัญไม่ใช่การเรียนรู้พื้นฐานแต่ต้องการเรียนรู้เพื่อต่อยอด
ความรู้และประสบการณ์ 

3.กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการจัดกิจกรรม
สัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชน และกิจกรรมสาน
วัยใส่ใจคุณค่าผู้สูงอายุ ในแต่และขั้นตอนของกิจกรรมย่อย
ค านึงถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วม
กระบวนการ ทั้งนี้เพราะได้มีการสรุปบทเรียนการด าเนินการ
ร่วมกันในระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าผลจาก
การสรุปบทเรียนมาปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้สนองตอบต่อ
เป้าหมายอย่างชัดเจน ส่วนในระดับชุมชนได้มีการจัดเวทีชุมชน
เพื่อน าเสนอข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน  

4.ความย่ังยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
หลังจากการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุใน
ชุมชน แต่ละครั้งผู้วิจัยและกลุ่มผู้ปฏิบัติการหลักได้มีการประชุม
เพื่อสรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
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อายุในชุมชน พบว่าชาวบ้านให้ความสนใจกันมากขึ้น มีผู้สูงอายุ
เข้ามาร่วมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบครอบครัวผู้สูงอายุ และผู้ที่
เตรียมจะเป็นผู้สูงอายุเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความพยายาม
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยการบรรจุแผนและงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ 
เพื่อเอื้อให้กลุ่มปฏิบัติการหลัก มีงบประมาณในการด าเนินงาน 
ซึ่งพบว่า กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชน 
ได้งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเป็นค่าอาหารคร้ังละ 
3,000 บาท เงินสนับสนุนจากกองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท 
จัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและชุมชนต าบลสะอาด  อีก 1,500 
บาท และมีผู้บริจาคสมทบจากการมาศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง 
ในด้านการขยายผลกิจกรรมต่างๆน าไปใช้ต่อ เช่น ความรู้เรื่อง
การลดภาวะโรคเบาหวาน ได้มีการสานกระติบข้าวเหนียวท า
เป็น “กระติบข้ าวน้อยลดเบาหวาน”ซึ่ งผู้ สู งอายุที่ เป็น
โรคเบาหวาน และมีความเสียงจะเป็นได้น าไปใช้กันมากข้ึน 
นอกจากนี้มีผู้สูงอายุหลายคนน าความรู้จากการออกก าลังกาย
แบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปท าต่อที่บ้านเป็นประจ าจาก
ฐานความรู้ที่ได้ร่วมกิจกรรม “ออกก าลังกายสบายชีวี” กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในวัดท าให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันในช่วงเย็นๆทุกวัน 
เพื่อมารดน้ าต้นไม้ ได้พูดคุยคลายเหงา บางคนเดินมาวัดไม่ไหว 
ลูกหลานจะพาซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มา บางคนขี่จักรยาน บางคน
อยู่ใกล้ก็เดินมาเอง 

สรุปผลการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

ด้านกาย 
 ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมด้าน
การดูแลสุขภาพ จากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุรู้หลัก
โภชนาการในการรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและระมัดระวังการ
รับประทานอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะกลุม่ที่เป็นโรคเบาหวาน น า
ความรู้เรื่อง “กระติบข้าวน้อยลดเบาหวาน” ไปใช้เพื่อลดการ
บริโภคข้าวเหนียวได้ ในส่วนของการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุท่ีได้
ออกก าลังกายในกิจกรรมขยับกายสบายชีวี เป็นการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย และยังน าไปใช้เป็นประจ าที่บ้านท าให้ลด

การปวดเมื่อย กิจกรรมชมรมจักรยานเพื่อผู้สูงอายุ ท าให้
ร่างกายแข็งแรง และยังสามารถใช้เป็นพาหนะไปในที่ต่างๆที่ไม่
ไกลจากบ้านนัก 
 

 
 
 
 
 
 
ด้านใจ   
 ผู้สูงอายุที่ เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง เช่น กิจกรรมสานใจใส่ใจคุณค่าผู้สูงอายุ 
เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุท่ีเข้ามาเป็นครูภูมิปัญญามีความสุขและรู้
ได้ว่าคนยังมีคุณค่าต่อชุมชนและลูกหลาน และยังช่วยให้
ผู้สูงอายุสามารถคลายเครียดและสามารถใช้ความคิดไปด้วย 
กิจกรรมสานใจใส่ใจคุณค่าผู้สูงอายุจึงเหมาะส าหรับผู้สูงอายุที่
จะต้องบริหารความคิดและความจ าอยู่ตลอดเวลา จะท าให้ไม่
เป็นโรคเกี่ยวกับความจ าไดง่้าย แถมยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ มา
ผ่อนคลายและมีชีวิตที่มีความสุขอีกด้วย กิจกรรมย่อยในสัญจร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชนที่มีหลากหลายทั้ง
สนุกสนาน เช่นเรื่องเล่าม่วนๆชวนข า ฟ้อนร า และท าให้
ผู้สูงอายุได้หัวเราะ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัด 
สะสมไปเร่ือยๆ บางคนมีแล้ว 10 ต้น บางคนบอกว่าจะปลูกให้
เท่าจ านวนอายุตนเอง   
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ด้านสังคม 
 ผลของการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรม  คือ 
กิจกรรมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุ และกิจกรรมสาน
ใจใส่ใจคุณค่าผู้สูงอายุในชุมชนท าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นเครือข่ายข้าม
หมู่บ้านเป็นต าบล ข้ามต าบลไปยังชุมชนอื่นที่เข้ามาดูงาน 
ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยกับผู้สูงอายุ
ชุมชนอื่น เป็นการเพิ่มเพื่อนที่ผู้สูงอายุชอบเพราะในช่วงอายุที่
ยังเป็นวัยแรงงานก็จะท างานในไร่นา ไม่มีโอกาสได้สังสรรค์กับ
คนต่างชุมชนนัก จนกระทั่งเป็นผู้สูงอายุและเข้าร่วมกิจกรรมจึง
ได้มีโอกาสได้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปัญญา 
 จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
หลากหลาย เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยจากทีมสาธารณสุข 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
บ้านเมืองจากการบอกเล่าของนายกเทศมนตรี การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผู้สูงอายุชุมชนเดียวกันกัน และจากชุมชนอื่น 
เป็นการประเทืองให้ผู้สูงอายุมีความตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต นอกจากนี้การถ่ายทอดความรู้จากการเป็นครูภูมิปัญญาที่
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนท่ีจะต้องบริหารความคิดและ
ความจ าอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความคิด
มากขึ้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ในการจัดกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมคือ กิจกรรม
สัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อายุในชุมชนและกิจกรรมสาน
วัยใส่ใจคุณค่าผู้สูงอายุนี้จะแบ่งการมีส่วนร่วมใน 2 ระดับคือ 
การมีส่วนร่วมในงานวิจัย PAR ระดับกลุ่มปฏิบัติการหลัก คือ
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมปฏิบัติการทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 
ตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน การปฏิบัติการ การติดตาม และการ
ประเมินผล ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion) ซึ่งพบว่ากลุ่มนี้มีความพร้อมในการด าเนินงาน มี
ความสนใจ เป็นกลุ่มจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีภาวะ
ผู้น าสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่วมเป็นกลุ่มปฏิบัติการหลัก เป็น
ผู้สูงอายุที่เข้ามาด้วยความสมัครใจและกระตือรือร้นที่จะจัด
กิจกรรมผู้สูงอายุอย่างตั้งใจ และท าอย่างมีความสุขและความ
ภาคภูมิใจ บางคนเป็นผู้น ากลุ่มกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน เช่น 
ชมรมจักรยานผู้สูงอายุ กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาทจัด
สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและชุมชนต าบลสะอาด ผู้น ากิจกรรม
ออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี”ผู้น ากลุ่ม
ฟ้อนร า “สาวน้อยน้ าหมากแดง” เป็นต้น คนเหล่านี้ท ากิจกรรม
อยู่แล้วในชุมชน แต่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพราะ
อยากยกระดับให้กิจกรรมที่ท าอยู่ให้สามารถสนองตอบคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุได้ ส่วนกลุ่มอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีเทศบาล เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ครู อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แม้ส่วนหนึ่งจะ
ได้ประโยชน์โดยหน้าที่แล้ว แต่ส่วนส าคัญคือ การมีจิตอาสาที่
ท างานเกินหน้าที่แต่ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
และความต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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และมีความสุข อีกระดับหนึ่งคือ ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ร่วมกิจกรรม 
จากเดิมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมของชุมชนเพียงไม่กี่คน เนื่องจากยังไม่
เห็นเป้าหมายและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 
แต่เมื่อได้รับการเชิญชวนจากกลุ่มปฏิบัติการหลัก ที่ได้รับการ
เสริมแนวคิดและความรู้ความเข้าใจร่วมกันแล้วสามารถชักชวน
โน้มน้าวให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆที่ไม่สนใจร่วมเข้ามาร่วมกิจกรรม 
เมื่อมาครั้งแรกก็จะมาติดต่อกันต่อเนื่องเพราะเห็นประโยชน์ 
สนุกสนาน สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่คิดว่าสูงอายุแล้ว
ท าอะไรไม่ได้ก็พบว่ายังสามารถท าได้ตามก าลังที่เหมาะสม ที่
ส าคัญคือ พบว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสุข 

ปัจจัยความส าเร็จที่น าไปสู่ความย่ังยืน  
 1.ภาวะผู้น าของแกนน าผู้สูงอายุซึ่งมีผู้น าที่ดี หมายถึง 
มีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการการประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิก
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งในที่นี้คือ 
ผู้น าท่ีเป็นทางการ เช่น นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล ประธาน
กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท จัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและ
ชุมชน หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 
 2. ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่มีกรรมการชุมชนที่
มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี  หมายถึงต้องมี
กรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรม
บริหารงานโปร่งใสเพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 
และการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและชุมชนสามารถด าเนินงาน
เจริญและเอื้อต่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุตัวอย่างเช่น ประธาน
กองทุนสัจจะกองบุญวันละบาท จัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและ
ชุมชน 
 3.มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน  หมายถึง 
สมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีความ
เสียสละเข้ามาร่วมคิดร่วมด าเนินการร่วมรับผิดชอบในทุก
กระบวนการ 
 4. มีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง หมายถึงจะต้องมีการเรียนรู้เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการ
ถ่ายทอดความรู้ระหว่างชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 

5.บทบาทของภาคีวิชาการมีการเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
สรุปบทเรียนร่วมกับผู้สูงอายุ และชุมชน 
6. การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือท้ังในและนอกชุมชน หมายถึงต้องมีความร่วมมือในด้าน
ทุนกิจกรรมวิชาการองค์ความรู้ฯลฯมีการจัดการกลุ่มและ
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างเช่ือมโยง
ประสานเกี่ยวเนื่องครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบท 
7. มีการสร้างระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ที่
ดี หมายถึง ต้องมีระบบการเก็บความรู้ทั้งความรู้ที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชนรวมทั้งต้องรู้จักสร้างและน าภูมิ
ปัญญาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบโดยเข้าใจได้ง่าย 
8. ความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆซึ่งจะมีตั้งแต่
ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานตลอดจนความสัมพันธ์ในกลุ่ม
เพื่อนฝูงหรือญาติๆจะเป็นสิ่งท่ีดีต่อผู้สูงอายุเพราะท าให้ผู้สูงอายุ
มีเพื่อนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสร้างสรรค์กิจกรรม
ทางสังคมร่วมกันท าให้ผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้สึก
มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข
ในการด าเนินชีวิตมีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เงื่อนไขการน าไปใช้ 
1.ผู้ท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควรเป็นผู้มี

ความเข้าใจเงื่อนไข ข้อจ ากัดของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ   
2. ผู้ท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควรมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้สูงอายุ ให้คุณค่าและให้ผู้สูงอายุเป็น
ศูนย์กลางหรือเกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุ 

3. กิจกรรมที่จัดขึ้นกับผู้สูงอายุต้องค านึงถึงเง่ือนไข
ด้านสุขภาพ ดังนั้น 1)เวลาในการจัดกิจกรรมต้องไม่นานจนท า
ให้ผู้สูงอายุเหนื่อยจนเกินไป 2) สถานที่ควรเป็นที่ที่ผู้สูงอายุ
คุ้นเคย เช่น วัด และไม่ไกลเกินไปจนท าให้ผู้สูงอายุล าบากใน
การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม และ3) รูปแบบกิจกรรมควรเป็น
รูปแบบที่ไม่รุนแรง หรือเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่ไม่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
บาดเจ็บ 

4. รูปแบบกิจกรรมควรค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา 
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 5. การก าหนดรูปแบบกิจกรรมควรเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งผู้สู งอายุ ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนภายนอก 

ข้อเสนอต่อการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนทั่วไป

ด าเนินไปโดยขาดข้อมูลรองรับ ท าให้การด าเนินงานไม่ทั่วถึง 
และไม่ตรงกับความต้องการของผู้สงูอายุในแต่ละพื้นท่ี เพราะท า
โดยนโยบายเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุใน
ระดับชุมชน(ต าบล) ที่สะท้อนลักษณะทางประชากร ปัญหา 
ความต้องการที่ส าคัญคือสะท้อนความสุขที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งฐานข้อมูลนี้ควรมีทุกชุมชนและ
สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อให้ได้ภาพรวมของประเทศ 
โดยก าหนดให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าและใช้ โดยมีหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบเป็นศูนย์ข้อมูล 

2. รัฐบาลควรมีการถ่ายโอนงานด้านผู้สูงอายุไปสู่
ท้องถิ่น  เพื่ อ ช่วยให้การด า เนินงานด้านผู้สู งอายุ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรง ท้ังนี้การถ่ายโอนควรมีทั้งก าลังคน ความรู้
และงบประมาณ 

3. การด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่
ประสบผลส าเร็จ ต้องเริ่มด้วยการจัดท าข้อมูลเพื่อค้นหาความ
ต้องการและความสุขของผู้สูงอายุ ประกอบบริบทของชุมชน
และผู้สูงอายุ เ พ่ือจะพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องและตรง
เป้าหมาย 

4. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องด าเนินการโดย
กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อความครอบคลุมประเด็นที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนซึ่งมีระดับความต้องการและ
ความสุขต่างกัน 

5. หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ควรต้องมี
ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ ทัศนคติ ความต่างของเชื้อชาติและ
ศาสนา รวมทั้งการยกย่อง ให้เกียรติผู้สูงอายุ ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่สามารถน าไปสู่การสร้างสุขให้กับผู้สูงอายุได้แท้จริง 

6.การคิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควร
อยู่บนเป้าหมายของความสุขผู้สูงอายุ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ในชุมชนมีความร่วมมือจาก
สมาชิกในชุมชน หมายถึงสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมี

จิตส านึกเพื่อส่วนรวมเข้ามาร่วมคิดร่วมด า เนินการร่วม
รับผิดชอบในทุกกระบวนการ 

7.ความส าคัญในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ คือ การ
ส่งเสริมภาวะผู้น าของแกนน าผู้สูงอายุซึ่งมีผู้น าที่ดี ให้มีผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการการประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ ให้มีกรรมการชุมชนที่มี
จริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี  หมายถึงต้องมี
กรรมการชุมชนที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นมีคุณธรรมจริยธรรม
บริหารงานโปร่งใสเพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน 
และการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและชุมชนสามารถด าเนินงานได้
อย่างเจริญก้าวหน้าและเอื้อต่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยในอนาคต 
1.ควรมีการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่หลากหลาย และควรเผยแพร่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี 
(Best Practices) น าไปสู่การขยายผลและปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ 
ภายใต้บริบทท่ีคล้ายคลึงกัน 

2.การวิจัยด้านผู้สูงอายุในอนาคต ควรต้องเป็นการ
วิจัยในลักษณะสหสาขาวิขาบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกัน 
เพราะประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีความหลากหลาย เพื่อให้
การศึกษาครอบคลุมและมีคุณภาพ 

3.ควรมีการส่งเสริมให้ศึกษาผู้สูงอายุในเช้ือชาติอื่นที่
เข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งพบว่า มี
ผู้สูงอายุต่างชาติ(ตะวันตก) ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับผู้
หญิงไทยจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการเปิดประตูอาเซียนที่
อาจจะมีผู้สูงอายุในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากขึ้น 

4.การศึกษาวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในช่วงสูงวัย โดยศึกษาการเตรียมความพร้อมในกลุ่มวัยอื่นๆ 
เช่นวัยเด็ก วันแรงงาน วัยเตรียมสูงอายุ เป็นต้น 

5. ในอนาคตผู้สูงอายุจะอยู่เดี่ยวมากขึ้น เพราะ
ครอบครัวเล็กลง การศึกษาแนวทางสร้างหลักประกันในชีวิตเมื่อ
เข้าสู่ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็น เพราะยังมีผู้สูงอายุอีกมากที่ไม่มี
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หลักประกันเมื่อสูงอายุ มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุที่จ านวนน้อยและยัง
ไม่สามารถเป็นหลักประกันในชีวิตได้อย่างมั่นคง  
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การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน 
(The Supplement of being Healthy and Network 

to  improve   Elderly s  Quality of Life in  Isan Community.) 
 

โดย  : ณฐมน ศรีธงชัย  และคณะวิจัย 1 
 

บทคัดย่อ 

                โครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวม ปัญหา อุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพทางกายใจ รวมทั้งความจ าเป็นในการด ารงชีพของของ
ผู้สูงอายุ และเพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  รวมทั้งหาแนวทาง
ประสานความร่วมมือและบูรณาการบุคลากร/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างกลไกลักษณะ “เครือข่ายทางสังคม” สร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ท้ังมิติของการดูแลสุขภาพทางกายใจ และมิติความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและชุมชน   
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เลือกพื้นที่น าร่อง 2 ชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ
มากที่สุดในภาคอีสาน โดยเลือกพื้นที่ท่ีผู้สูงอายุมีลักษณะหรือมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน คือ ชุมชนเมือง คือ ชุมชนจอหออยู่เจริญ ต าบลจอ
หอ อ าเภอเมือง ชุมชนชนบทคือชุมชนบ้านนาตาวงษ์ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา    

 ผลการศึกษาวิจัยใน 2 พ้ืนท่ี เปรียบเทียบจากสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   
 1) ความยืนยาวของอายุ ผู้สูงอายุในชุมชนชนบทโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ปัจจั ยที่

ส่งผลให้ผู้สูงอายุในชุมชนชนบทมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืน  มาจากพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
 2) ด้านสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในชนบทจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าผู้สูงอายุในเมือง เพราะไม่ค่อยมีความเครียด เนื่องจากไม่เหงามี

ลูกหลานอาศัยอยู่ใกล้ชิดและคอยดูแลไม่ได้ปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว   
3) ด้านการด าเนินชีวิต ผู้สูงอายุมีกิจกรรมสว่นตัวท่ีท าเป็นประจ าของผู้สงูอายุท่ีคล้ายกันท้ัง 2 ชุมชน คือ ตื่นแต่เช้า ท าอาหาร 

ตักบาตร ล้างจาน ซักผ้า รีดผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน และเลี้ยงหลาน  
4) ด้านความม่ันคงของชีวิต เรื่องรายได้และการท ามาหากินของ 2 ชุมชน ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้สูงอายุในชุมชน

ชนบทจะมีกิจกรรมให้ท าค่อนข้างหลากหลายและเป็นวิถีชีวิตที่ไม่เครียด เพราะได้ท ากิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด  ส่วนผู้สูงอายุชุมชน
เมือง แบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม เป็นผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบ านาญ  หรือบางคนก็จะมีกิจการ/ธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือบางคนได้จาก
ลูกหลานส่งมาให้  ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่มีรายได้ประจ า ยังต้องดิ้นรนท ามาหากินต่อไป บางคน
ไปรับจ้างท่ัวไปเป็นรายวัน ซึ่งงานไม่แน่นอนแล้วแต่จะมีผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะรู้สึกเครียดและวิตกกับชะตาชีวิตในอนาคต
ข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร       

5) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนชนบท มีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนมากกว่าชุมชนเมือง 
ค าส าคัญ  :  ผู้สูงอายุ   ผู้สูงวัย   สังคมผูสู้งอายุ  สุขภาวะ 
 

                                                 
1   คณะวจิยัภายใตโ้ครงการ ฯ 
     1.1  ณฐมน  ศรธีงชยั   จรญัญา วงษ์พรหม  ธนะจกัร  เยน็บ ารุง : นกัวจิยัประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลบัขอนแก่น     
    1.2   พรรณงาม  พรรณเชษฐ์1      ผูช้่วยศาสตราจารย ์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาวงษ์ชวลติกุล 
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Abstract 
 

The research project on “The Supplement of being Healthy and Social Network to Improve the Elderly 
Quality of Life in Isan Community” has aimed to collect data on problems and obstacles in taking care of elderly 
particularly physical and mental health as well as the significant elements for their living.  The project has also 
aimed to seek for appropriate pattern of the supplement of being healthy of the elderly which could bring about 
the better quality of life of the elderly population.  In addition, the project has aimed to seek for the holistic 
cooperation and integration from related individuals and organizations in order to create the mechanism of 
“Social Network” and participation to develop quality of life of the elderly in the community both physically and 
mentally as well as relationship in family and community levels.  The project has employed the Participatory 
Action Research or PAR to conduct the project’s activities.  The project has chosen Nakorn Ratchasima province as 
the study site since the province has been ranked the most aged people residing compared with other provinces 
in the Isan region.  Two communities have been selected to be project pilot areas based on their different 
conditions of the elderly’s way of living.  Jor Hor Yoo Jareon Community, Jor Hor District of Muang District has 
been represented the urban community.  Banna Tawong Community, Nong Ngoo Leorm Sub-district of Chalerm 
Pra Kiat District has been represented the rural community. 
The research results of the two communities based on the comparisons of causes and related factors of the 
development of the elderly quality of life are as follows: 

1) Life Expectancy.  The elderly in rural community has longer life expectancy than the elderly in 
urban community.  The healthy eating habit plays the crucial role in making the elderly in the rural community 
has longer life expectancy than the urban counterpart. 

2) Mental Health.  The elderly in rural community has better mental health condition than the elderly 
in the urban community.  The elderly in rural community has less depression since they live close to their 
children and grandchildren.  They have not been forsaken by their children.  

3) Way of Living.  Elderly both residing in rural and urban communities have similar daily routine.  
These activities are comprised of: waking up early; cooking; offering food to the monks; washing dishes; doing 
laundry; cleaning the house; and taking care of their grandchildren. 

4) Security of Life.  The elderly’ occupation and sources of income are different in both types of 
communities.  There is a fairly wide range of activities for elderly in rural community to practice.  They have not 
been depressed since they have engaged in the activities that they are accustomed to and they love to do those 
activities.  On the other hand, the elderly in urban community has divided into two groups: The elderly comprised 
of retired government officers, running their own business or trading, and gaining monthly income from their 
children. This elderly group has good quality of life.  Another group is the elderly who do not get monthly 
income.  They have to struggle to survive in urban society.  Some are daily workers who are insecure about their 
income since they depend heavily on the employers.  Therefore, this group of elderly is more likely to depress 
and concern about their future.   

5) Rate of Participation of the Elderly in Community’s Activities.  The elderly in rural community 
have been participated in their community’s activities more than their counterpart in urban community. 
Keywords: The Elderly, Senior, Aging society, Well-being, being Healthy  
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บทน า  
         ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก 
ตามนิยามของสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคม มี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรท้ังหมด ซึ่งจะ
เห็นได้จากอัตราส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป2  มีการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทุกปี  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย  กล่าวคือ ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  ตั้งแต่ พ.ศ.2547  โดยข้อมูล
สถิติประชากร พบว่า  พ.ศ.2547 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมดทุกช่วงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
10.20  และในปีพ.ศ.2554  ร้อยละของผู้สูงอายุจะมีถึง 12.43 
เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด ดังนั้นจึงได้มีการคาดประมาณ
กันไว้ว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ในปี พ.ศ.2570  
              ดังนั้นจ าเป็นต้องให้ความส าคัญของผู้สูงอายุซึ่ง
จะต้องตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านกาย  ด้าน
จิต ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ    ซึ่งปัญหาแรกที่พบใน
ผู้สูงอายุคือ สุขภาพกาย จากความร่วงโรยของร่างกาย 
เนื่องจากใช้งานมานาน ภาวะโรคภัยก็เข้ามาเบียดเบียน ถึงแม้
วิวัฒนาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าไปมากมาย ท าให้
ผู้สูงอายุมีอายุยืนมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิม 
ความจ าเสื่อมลง การมองเห็น การได้ยินก็เสื่อมลง ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนหากไม่เข้าใจ
สภาพที่เสื่อมถอย ก็จะท าใจไม่ได้ เกิดภาวะเครียด ส่งผลต่อ  
สุขภาพใจ ท าให้จิตใจห่อเหี่ยว สิ้นหวัง ท้อแท้ต่อสภาพที่
เกิดขึ้น เพราะคิดว่าตนหมดคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม
เพราะไม่สามารถเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวอีกต่อไป จึงไม่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่อยากเรียนรู้อะไร เพราะคิดว่า
เรียนรู้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ โดยลืมไปว่าเมื่อสมัยที่ตนมีก าลัง
แข็งแรงได้สร้างประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมมากมาย 
ส่งผลต่อ ปัญญา ที่จะคิดสิ่งดีๆผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมา
นาน เพราะขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ จึงเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่

                                                 
2
        จากขอ้มลูสถติปิระชากรของศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ทีป่ระมวลผลจากฐานขอ้มลู “ทะเบยีนราษฎร”์ ของส านกั
บรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

ออกมาพบปะผู้คน ไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขาดการเช่ือมต่อกับ
สังคม ทัง้ๆที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นยังมีคุณค่าและสามารถช่วยเหลือ
สังคมได้อีกมากมาย จากปัญหาข้างต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุขาดสุข
ภาวะที่ดี ดังนั้น การที่จะเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จ าเป็นต้องขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้ง
ด้านกาย ใจ สังคม และปัญญาข้างต้นให้หมดไป เพื่อเป็นการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียม
รับสถานการณ์ดังกล่าว ให้เหมาะสมและสอดคล้องทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของคนไทยในการดูแลผู้สูงอายุ  
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ผู้สู งอายุ ได้ปฏิบัติ งานอย่างประสานและสอดคล้องกัน  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนอีสาน  และควรมีการศึกษาหา
แนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ  การสร้าง
เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ ระหว่างชุมชนกับชุมชน  ที่มีพื้นที่หรือ
วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน  หรือประเด็นที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจหรือมี
เป้าหมายร่วมกัน เข้ามาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน  เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุในอีสานให้มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 

วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อรวบรวม ปัญหา อุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพทางกายใจ รวมทั้งความจ าเป็น
ในการด ารงชีพของของผู้สูงอายุ 
         2. เพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมในเสริมสร้างสุข
ภาวะผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

    3. เพื่อประสานความร่วมมือและบูรณาการบุคลากร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างกลไกลักษณะ “เครือข่ายทาง
สังคม” สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนในมิติของการดูแลสุขภาพทางกายใจ และมิติ
ความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและชุมชน 

 ขอบเขตของการวิจัย   
  การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research-PAR) ในการด าเนินการ โดยมีการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในบางข้ึนตอน เช่นการคิด และปฏิบัติ
กิจกรรมในชุมชน โดย 
  กลุ่มเป้าหมาย  ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 
ปีขึ้นไป) ทั้งหมดในชุมชนเป้าหมาย หลังจากนั้นจะคัดเลือก
ครอบครัว/ผู้สูงอายุที่พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนประเด็นที่
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เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเจาะลึกผู้สูงอายุ และ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ จะสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้น าชุมชน ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนท่ี  

 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย 
 เลือกพื้นที่น าร่อง 2 ชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากท่ีสุดในภาคอีสานโดยเลือก
พื้ นที่ ที่ ผู้ สู ง อายุ มี ลั กษณะหรื อมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ แตกต่ า งกั น  
โดยศึกษาใน ชุมชนเมือง คือชุมชนจอหออยู่เจริญ ต าบลจอหอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และ ชุมชนชนบท  
เป็น ชุมชนเกษตรกรรม คือชุมชนนาตาวงษ์ ต าบลหนองงู
เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน ามา
เปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ว่ามีปัจจัยเอื้อและอุปสรรคในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งความจ าเป็น
พื้นฐานที่ผู้สูงอายุต้องการในการด ารงชีพ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็น
แนวทางที่เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป  

       ขั้นตอนในการศึกษา  
     1. ประเด็นการศึกษา 
      1.1  ส ารวจผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ท าการศึกษา เพื่อศึกษา
ศักยภาพและอุปสรรคในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่  
และรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในระดับ
ครัวเรือน และองค์กรท้องถิ่น   
       1.2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุขององค์กรท้องถิ่น    รวมทั้ง
ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        1.3   ศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุรวมท้ังความ ซึ่งเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลทุกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้เพื่อทราบถึงต้องการหรือคาดหวังในบั้นปลายของชีวิต
รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชน ( กิจวัติประจ าวัน
ของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ตื่นตอน จนกระทั้งเข้านอน)  การได้รับการ
ดูแลทั้งจากครอบครัวและชุมชน   รายได้ อาชีพที่เหมาะสม 
ปัญหาเรื่องสุขภาพกายและใจ  รวมทั้งความคาดหวังจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสัมภาษณ์
เจาะลึก 

        1.4  ศึกษาการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  หลังจากนั้นที่มีการเก็บข้อมูลผู้สูงอายุทั้งหมดแล้ว  
จะมีการเลือกผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก และ
สังเกตการณ์  โดยเลือกผู้สูงอายุที่มี  ปัญหาหรือที่ประสบ
ความส าเร็จ ที่แตกต่างกัน  เช่นผู้สูงอายุทีมีสุขภาพมีแข็งแรง 
หรือที่เจ็บป่วย เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติตนรวมทั้งผู้ดูแลของแต่ละ
คน  และอีกกลุ่มคือผู้สูงอายุที่ยังต้องการรายได้เพิ่ม หรือ
ผู้สูงอายุท่ียังคงท างานอย่างต่อเนื่อง  ดูวิธีการปฏิบัติตน ของแต่
ละคน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลหรือส่งเสริมอาชีพ
ที่เหมาะสม  และดูวิถีชีวิตของแต่ละคน  รวมทั้งการดูแล
สุขภาพ เช่นการไปรับบริการรักษายามเจ็บป่วยรวมทั้งกิจวัตร / 
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุท่ีท าเป็นประจ า เช่น การออกก าลังกาย การ
ตรวจสุขภาพ การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ลักษณะการพักผ่อน 
        1.5 ศึกษาหาแนวทางการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมทั้งจากตัว
ผู้สูงอายุและเครือข่ายทางสังคมในชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย      

   2. การปฏิบัติการส่งเสริมเพ่ือดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
         2.1  หลังจากศึกษาปัญหาและความต้องการแล้ว 
โครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ รวมกันจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพี่อให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้สูงอายุเช่น การ
ให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย อาหารที่มีประโยชน์
และอาหารที่ควรงด และร่วมกันท าอาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ 
เน้นวัตถุดิบจากชุมชน    โดยเชิญวิทยากรด้านโภชนาการมาให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม   และนอกจากนี้ได้มีการฝึกออก
ก าลังกายท่ีเหมาะสมให้กับ  
         2.2 หลังจากอบรมแล้วมีการติดตามผลการอบรม                
ถึงการน าความรู้กลับไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งพบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะจ าการออกก าลังกายที่เหมาะสมบางท่า จะ
ไม่ออกทั้งหมดเช่น การเหยียดยืดตัว ซึ่งจะท าบ่อยๆ การ
ตระหนักถึงอาหารที่รับประทานเช่น บางคนลดอาหารเค็ม 
อาหารทอด และรับประทานผลไม้แทนของหวานเป็นต้น  

     3. การหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างสุขภาวะและ
การดูแลผู้สูงอาย 
         3.1  จัดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางในการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม ที่เป็นกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
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การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุใน
ชุมชน ทั้งมิติของการดูแลสุขภาพทางกายใจ และมิติ
ความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและชุมชน 
         3.2  จัดท าคู่มือ VCD เพื่อเผยแพร่ในชุมชนโดยเน้น
เนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ การ
รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและครบหมวดหมู่ และการออก
ก าลังกาย ซึ่งโครงการได้จัดท า VCD 3 ชุด ประกอบด้วย  โดย
ใช้วิธีการเปิดเสียงตามสายในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ปฏิบัติ เป็นให้ เป็นวิถีชีวิตตามปกติ และหน่วยงานที่ เกี่ยว
สามารถน าไปขยายผลต่อชุมชนอื่นต่อไป 

     4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การเก็บข้อมูลวิจัยใช้ทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

เริ่มจากการใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจผู้สูงอายุทุกครอบครัวที่
มีผู้สูงอายุ หลังจากนั้นก็จะประมวลข้อมูลเพื่อเลือกผู้สูงอายุ 
เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึกโดยใช้กรอบประเด็นค าถาม นอกจากนี้
จะใช้วิธีจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยก าหนดกรอบ/ประเด็นในการ
สนทนา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ อสม. ผู้น าชุมชนได้มีโอกาสร่วม
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเสนอความต้องการของผู้สูงอายุ จากนั้นจะมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการผู้วิจัย โดยมีการจัดท าคู่มือส าหรับ
ใช้ในการอบรม มีการจดบันทึก มีการบันทึกภาพด้วยกล้อง 
และอุปกรณ์บันทึกเสียง 

ผลจากการศึกษาพบว่า 
1. ปัญหาและอุปสรรคต่อการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ของผู้สูงอายุ  จากส ารวจพบว่า ยังมีหลายประเด็นที่ยังคงเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี อาทิ การปฏิบัติตนใน
เรื่องการรับประทานอาหาร หลายคนรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม  เช่น 
การรับประทานอาหาร ผู้สูงอายุท้ังชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ร้อยละ 6.4  ชอบรับประทานอาหารทอด หรือของหวาน  ด้าน
การออกก าลังกาย ผู้สูงอายุ ร้อยละ 84 บอกว่าออกก าลังกาย 
แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียง การออกกก าลังเล็กน้อย เช่น แกว่ง
แขนไปมา เดิน หรือบางคนคิดว่าการท างานบ้านก็เพียงพอแล้ว   
และการออกก าลังกายก็ไม่สม่ าเสมอท าให้ไม่เห็นผลในทางให้
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ครอบครัวยัง
ตระหนักต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุไม่มากนัก เช่น 
ส้วมที่ยังมีหลายครอบครัวใช้ส้วมนั่งยองถึงร้อยละ 65  ซึ่งไม่

เหมาะกับสรีระของผู้สูงอายุ อีกประการที่ส าคัญและยังไม่โดด
เด่นนัก คือ ระบบการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุให้รู้สึกภาคภูมิใจในความสูงวัยของ
ตนเองมากกว่าการแค่มีอายุยืนเท่านั้น  

     

 
2.    การหารูปแบบที่ เหมาะสมในการเสริมสร้าง

ผู้สูงอายุ หลังจากท่ีมีการส ารวจสัมภาษณ์เจาะลึกและกิจกรรม
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากนั้นได้จัดให้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
และประโยชน์ที่จะได้รับ  ซึ่งประเด็นที่จะส่งเสริมคือการดูแล
สุขภาพ อาหารที่เหมาะสม และการออกก าลังกายที่เหมาะสม  
ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมด้วย รวมทั้งได้
จัดท าในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ คือการดูแลสุขภาพ การ
บริโภคอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ การออกก าลังกาย 
ส่วนด้านสังคมได้ให้ความรูเ้รื่องการออมและการบริหารเงินออม
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ออม  
          ผลของการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 
หลังจากนั้นโครงการได้เข้าไปติดตามประเมินผลกิจกรรมพบว่า 
ผู้สูงอายุในพื้นเป้าหมายพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันหลายประการ อาทิ ผู้สูงอายุ และ
ชาวบ้านทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
จากการที่ได้รับความรู้ในการอบรมและเห็นตัวอย่างอาหารที่ดีมี
ประโยชน์  ผู้สูงอายุบางรายในพื้นที่เป้าหมายมีพฤติกรรม
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เปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพมากกว่าเดิม โดยการฝึกการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับวัยมากขึ้น และสุดท้ายของการ
ประเมินผล พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองพื้นที่มีแนวทางปฏิบัติ
และกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากขึ้น ท าให้สมาชิกวัยอื่นๆ ใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นความส าคัญและรู้สึกตื่นตัวในการมี
ส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย 
        3.การประสานความร่วมมือ และบูรณาการในลักษณะ
เครือข่ายทางสังคม  

                     โครงการใช้กระบวนการและแนวทางการประสาน
ความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสร้างกลไกในลักษณะ “เครือข่ายทางสังคม” 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเป้าหมาย และได้มีการประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม. ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนากร 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ร่วม
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้สูงอายุ   เมื่อโครงการฯ ได้
ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น จึงได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผล
การศึกษาและหาแนวทางที่จะท าให้โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ ให้
สามารถด าเนินได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ และต่อ
ชุมชนโดยเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการใน
ลักษณะเครือข่ายทางสังคม  ซึ่งน ามาสู่การสรุปวิเคราะหผ์ลของ
การท ากิจกรรมในชุมชน และข้อเสนอเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมท้ังแนวทางประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย สร้างความ
ตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ   

 จากผลการศึกษาดังกล่ าว  โครงการ ฯ มีข้ อ 
เสนอแนะดังนี้ คือ          

     

1) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย แนวทางการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนใน
อนาคต อาทิ ชุมชนควรมีการวางรากฐานการให้บริการทางเลือก
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งกรณีที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว และกรณี
ที่ผู้สูงอายุที่ต้องการคนดูแลเป็นบางครั้งที่จ าเป็น นอกจากนั้น
ควรสร้างกิจกรรม/โครงการส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนให้ต่อเนื่อง 
และมีกระบวนการด าเนินงานในการสร้างกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้สูงอายุ นอกจากนั้น ข้อเสนอที่ส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ แนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการออมและการจัดสวัสดิการของชุมชนที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 

2)    ข้อเสนอแนะแนวทางการประสานงานเพ่ือสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย มิติเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ในท้องถิ่นควรมีการ
ประสานอย่างใกล้ ชิดระว่ างตัวผู้สู งอายุและครอบครั ว
โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นผู้ดูแลอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือ อสม.และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับชุมชน อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
อบต. และเทศบาลต าบล ในระดับหน่วยงานตามสายงานการ
ปกครองส่วนภูมิภาคและระดับประเทศ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หน่วยงานภาครัฐระดับอ าเภอ หรือ จังหวัด อาทิ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอและจังหวัด นอกจากนั้นยังมี
ข้อเสนอการสร้าง “เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุระดับต าบล หรือ 
ระดับอ าเภอ” ซึ่งเครือข่ายที่ เกิดขึ้นจะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ก) ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
ผู้สูงอายุตั้งแต่ระดับล่างขึ้นสู่ระดับเครือข่าย (Bottom Up) ข) 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
และ ค) การเข้าร่วมในลักษณะเครือข่ายจะต้องประกอบด้วย
ภาคีต่างๆ ในหลายภาคส่วน ส่วน มิติเครือข่ายเชิงประเด็น            
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ได้แก่ ก) เครือข่ายด้านสุขภาพและสาธารณสุข ข) 
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ และการส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสม และ ค) เครือข่ายด้านสังคม วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม  
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3) ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน
อนาคต การวิจัยเกี่ยวกับ“กระบวนการสร้างศักยภาพบุคลากร
ทางสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน” 
และการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การเสริมสร้าง
พลังชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ พื้นที่อีสานท่ีมีความแตกต่างทาง
บริบททางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม” 
นอกจากนั้นควรด าเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
“กระบวนการสร้างการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน” และ“การวิจัยข้าม
พรมแดน (Cross-border research)” เพื่อร่วมกันเปรียบเทียบ
สถานภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังมิติของนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติการ การสร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศอาเซียน 
ตลอดจนความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป 
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองประเทศไทยที่จะก้าวสู่ภาวะ “สังคม
ผู้สูงอายุ” อันเป็นช่วงใกล้เคียงกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี
ค.ศ.2015 หรือ ปี พ.ศ.2558  
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การศึกษาลวดลายล้านนา ภายในวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อประยุกต์เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ 

A Study of Lanna pattern in Pra-sat temple Chiangmai for applied to Clip Art 
สุดธิดา นิ่มนวล (Sudtida Nimnual)** 

 

บทคัดย่อ 
  การออกแบบแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในพระวิหารวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ   เพื่อสร้าง
องค์ความรู้  ในด้านการสร้างสื่อภาพเพื่อการอนุรกัษ์และการประยุกต์ใช้ลวดลายล้านนา  โดยพบลวดลายล้านนาในลักษณะการลงรักปิด
ทอง หรือภาพปิดทองลายฉลุ ทางล้านนาเรียกว่า “ลายค า” บริเวณรอบเสา และผนัง บริเวณซุ้มประตูทางเข้าและซุ้มประตูโขง และฐาน
พระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานวิธีการสร้างภาพกฤตศิลป์คือการน าภาพถ่ายมาจัดท าเป็นภาพลายเส้นขาวด าและภาพลายเส้นลงสี
พื้นแบบสองมิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustratorและบันทึกเป็นไฟล์ EPSที่มีลักษณะเป็นเวคเตอร์ (Vector) คือไฟล์ภาพที่
ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งได้แฟ้มภาพกฤตศิลป์ขาวด า จ านวน ๓๙ภาพ คือ WPST-BK-001 ถึง WPST-BK-039 และแฟ้ม
ภาพกฤตศิลป์สี จ านวน ๓๙ภาพ คือ WPST-CL-001 ถึง WPST-CL-039 และ หลังจากนั้นน ามาจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในซีดีรอมเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป 

 

ABSTRACT 
A study of Lanna Pattern in Pra-Sart Temple Chiangmai for applied to Clip Art is the qualitative research 

aimed to creating knowledge in the creation visual media. In addition to conservation Lanna Pattern and applied it 
to Clip Art. The study found that the pattern Lanna such as to prime with black lacquer before covering it with 
gold leaves, Gold Stencilin Lanna language we call this technique that “Lai-Kam” which is around the pole, the 
wall in the temple, on the Buddha Pillar, at the Gate and kong Arch and the base of main Buddha. The Process to 
create the clip art is using the photograph and make it to black and white for drawing and painting in 2D with 
Adobe illustrator Program and save it to EPS file. There are 39 pictures from WPST-BK-001 toWPST-BK-039 and 39 
Clip arts from WPST-CL-001 to WPST-CL-039. Then store data files on a CD-ROM for further dissemination. 
 
  
 
 
 
 

ค าส าคัญ : ลวดลายล้านนา, แฟ้มภาพกฤตศิลป์  
Key Words :Lanna Pattern ,Clip Art  
**อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทน า 
อาณาเขตของราชอาณาจักรล้านนาโดยทั่วไป

พื้นที่ส่วนใหญ่ คือ บริเวณที่เป็นภาคเหนือของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน
ล าปาง  เชียงรายพะเยา แพร่น่านและแม่ฮ่องสอนเป็น
แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างไป
จากภาคอื่นๆความแตกต่างเหล่านั้นมาจากสาเหตุหลาย
ประการตั้งแต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ  ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ผสมผสาน
ให้เกิดงานศิลปะตามแบบอย่างของตน 
 เมืองเชียงใหม่ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 
๑๘๓๙ พร้อมๆกับการเกิดของรัฐล้านนาที่ผนวก รัฐหริ
ภุญไชย และรัฐโยนกเข้าด้วยกัน เชียงใหม่ได้สั่งสม
วัฒนธรรมประเพณีของตนเองอย่างชัดเจน  มีภาษาพูด  
ภาษาเขียน  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ที่พัฒนาถึง
ระดับสูง หล่อหลอมเข้าด้วยกันสู่รูปแบบที่มีเอกภาพ 
รวมเป็นสังคมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์  มี
พุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  เมืองเชียงใหม่  
ตั้งอยู่ ในเขตต าบลพระสิงห์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองโบราณขนาด
ใหญ่ รูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดความกว้าง ยาวด้าน
ละ ๖๐๐ เมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ระหว่างดอยสุ
เทพกับแม่น้ าปิง ก าแพงเมืองเชียงใหม่เป็นก าแพงก่ออิฐ
ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็นบางส่วน  มีประตูอยู่ ๕ 
ประตู คือ ประตูท่าแพ ทางด้านทิศตะวันออก  ประตู
สวนดอก  ทางด้านทิศตะวันตก  แจ่งกู่เฮือง ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้  แจ่งขะต  า  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้   และ แจ่งศรีภูมิ  ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่มีการสร้างเมือง
เชียงใหม่ในปีพุทธศักราช ๑๘๓๙ เป็นต้นมา  ภายใต้ 
การปกครองของราชวงศ์มังราย  โดยมีพระยามังรายเป็น
ปฐมกษัตริย์  แห่งดินแดนล้านนา  สิ่งส าคัญที่แสดงให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนา  ท าให้เขต 
คูเมืองเชียงใหม่เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือและความศรัทธาทางพุทธศาสนาท่ีมี
อิทธิพลมาในภายหลัง ท าให้ชาวเชียงใหม่สร้างศาสน
สถาน เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือ

ความศรัทธาของตนเองขึ้นภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะวัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ประกอบด้วยงาน
ศิลปะมากมายหลากหลายรูปแบบ  จึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และศิลป์ในการก่อสร้าง
สถาปัตยกรรม งานศิลปะ งานฝีมือ ของช่างฝีมือและ
ปราชญ์ทั้งระดับบ้านและระดับเมือง ที่เรียกว่า ช่าง
พื้นบ้าน  หรือสล่า  และช่างของราชส านัก   หรือช่าง
หลวง  ซึ่งต่างก็ใช้ความรู้ความสามารถ และภูมิปัญญาที่
สั่ ง ส ม สื บ ท อด ต่ อ กั น ม า  ดั ง ที่ ป ร า ก ฏ ห ลั ก ฐ า น
โบราณสถานและวัดต่างๆมากมายในเขตคูเมืองและใน
เขตต่างๆทั่วไป (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุล: 2538 ) เขตคู
เมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยวัดทั้งหมด 37 วัด   
 วัดปราสาท เป็น วัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระสิงห์ตามประวัติ
ของวัดปราสาทในอดีตตั้งอยู่ในเขตเจ้านายและขุนนางซึ่ง
อยู่ในเขตก าแพงเมือง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือบริเวณในคูเมือง
วัดปราสาทเป็นวัดที่มีมาตั้ งแต่อาณาจักรล้ านนา
เจริญรุ่งเรือง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๕ใน ปี พ.ศ. ๒๓๖๖ สมัย
เจ้าหลวงช้างเผือก มีการบูรณะฟื้นฟูครั้งใหญ่โดยมีพระ
ยาหลวงสามล้านเป็นประธาน โดยยังคงลักษณะ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไว้วิหารทรงปราสาท บริเวณหน้า
บันเป็นปูนปั้นประดับกระจกที่งดงามภายในผนังวิหารมี
ลายรดน้ าสีทองเป็นเรื่องพระพุทธประวัติท้ายวิหารมีซุ้ม
ประตูโขงติดกับฐานชุกชี สร้างเป็นซุ้มโค้งสองช้ันช้ันล่าง
รูปร่างคล้ายกระบังยอดแหลม ใช้ฝาชามเบญจรงค์มา
ตกแต่งเป็นดอกไม้ปลายซุ้มเป็นรูปหงส์ยืนหันหน้าเข้าหา
กรอบซุ้มซุ้มโค้งช้ันบนท าเป็นรูปล าตัวมกรสองตัวยกหาง
ขึ้นเกี่ยวกระหวัดมีลายปูนปั้นเป็นกลีบดอกไม้และรูปสัตว์
หลายชนิด องค์ปราสาทหลังวิหารมีลักษณะคล้ายกับ
เจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานวัดปราสาทนี้
ประกอบไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมตาม
แบบอย่างล้านนา 

วัดปราสาท ตั้งอยู่บนถนนอินทรวโรรส ต าบล
ศรีภูมิ อ าเภอเมืองใกล้กับวัดพระสิงห์ เป็นวัดที่มีความ
เป็นมาทางประวัติสาสตร์อย่างยาวนาน และเป็นวัดที่มี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม โดยหลวงพ่อพระประธานแห่ง
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วัดปราสาทนั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยสีขาว 
ที่มี พระพักตร์อิ่ ม เอิบน่ า เลื่ อมใสศรัทธา  นับเป็น
พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มานานหลาย
สมัย ประดิษฐานอยู่ในซุ้มปราสาทแบบล้านนาโบราณ 
ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนท้ายพระวิหาร มีประตูซุ้มโขงเช่ือมเข้าสู่
องค์ปราสาทลักษณะคล้ายกับเจดีย์หรือที่เรียกว่ากู่พระ
เจ้า อยู่ติดกับหลังพระวิหารอันหาชมได้ยากยิ่ง เช่ือกันว่า
องค์พระประธานนี้มีความเก่าแก่ เพราะสร้างขึ้นมาใน
คราวเดียวกับการสร้างพระวิหาร หากใครได้เข้ามา
สักการะ ขอพรจากองค์พระประธานในซุ้มปราสาทแห่งนี้ 
จะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเงียบสงบราวกับมี
มนต์ขลัง  ตามหลักฐานที่ปรากฎในหลักศิลาจารึกของวัด
ตะโปธารามได้จารึกไว้ว่า วัดปราสาทมีมาตั้งแต่ครั้งที่
อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2035 ในสมัย
ที่พระยายอดเชียงรายนั้นครองเมืองเชียงใหม่ ด้วยเหตุที่
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตที่ประทับของเจ้านายและฝ่ายขุนนาง 
ท าให้ได้รับการท านุบ ารุงสืบต่อกันมา แม้กระทั่งในสมัยที่
เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านั้น พระยา
หลวงแสนค าก็ยังได้หล่อพระเจ้าหมื่นทอง พระพุทธรูป
สัมฤทธ์ิปางมารวิชัยถวายไว้ที่วัดปราสาทในปี พ.ศ 2133 
และได้จารึกข้อความไว้ท่ีฐานพระองค์นี้ด้วย 

วัดปราสาทมีความโดดเด่นและทรงคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรม พระวิหารซึ่งมีลักษณะแบบล้านนาดั้งเดิม
ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีโครงสร้างแบบม้าต่างไหม 
คือลักษณะหลังคาและไม้ขื่นคานมี่ลดหลั่นกันขึ้นไป
เหมือนต่างบนหลังม้าส าหรับบรรทุกสิ่งของ มีบันไดนาค
น าขึ้นสู่ตัวอาคารด้านหน้าวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับ
กระจกสีอย่างวิจิตร ภายในพระวิหารมีจิตรกรรมฝาผนัง
ลายค าบนพื้นรักสีแดงอย่างล้านนา ว่าด้วยเรื่องพระพุทธ
ประวัติ และซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานซึ่ง
หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นวัดที่ส าคัญ
ทางพุทธศาสนา ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของ
คนรุ่นหลังสืบไป(thai.tourismthailand.org:2556) ซึ่งมี
ลักษณะลวดลายวิจิตรบรรจงอันถือเป็นแบบอย่าง
ลวดลายล้านนาท่ีสมบูรณ์แบบ สมควรที่จะได้มีการศึกษา
และประยุกต์เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ (clip art )  ซึ่งใน

ปัจจุบันแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ที่เป็นลายกราฟิกสากลแบบ
สมัยใหม่ได้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ลวดลายของศิลปะ
ไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายล้านนา ที่อยู่ในรูปแบบ
ของการเขียน การปั้น และการแกะสลัก น่าจะได้มี
การศึกษาและบันทึกไว้เพื่อน ามาใช้ในวงการศึกษาและ
วงการนักออกแบบสร้างสรรค์งานทางศิลปะของไทยกัน
อย่างแพร่หลาย เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไม่ให้เสื่อม
สลายสูญหายไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่
หลั่งไหลเข้ามาในสภาพสังคมปัจจุบัน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษารวบรวม
รูปแบบของลวดลายล้านนาในรูปแบบการเขียน การปั้น 
และการแกะสลัก  ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในวัดเขตคู
เมืองที่เป็นรูปแบบศิลปะล้านนา จัดท าฐานข้อมูลใน
รูปแบบของแฟ้มภาพกฤตศิลป์ เพื่อใช้ส าหรับการศึกษา
ในเชิงอนุรักษ์หรือเพื่อพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์จาก
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาองค์ความรู้
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่และเผยแพร่สู่สากล 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อประยุกต์ลวดลายล้านนาภายในพระวิหารวัด
ปราสาท จังหวัดเชียงใหม่  บันทึกเป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์  

ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 1.1 ลวดลายภายในพระวิหารวัดปราสาท เชียงใหม่ที่
มีลวดลายล้านนาท่ีเด่นชัด ประกอบด้วย 

1.1.1ลวดลายรดน้ าปิดทองพบตาม  
  - ฝาผนังภายในห้องสดุท้ายของวิหารทั้ง ๓ 

ด้าน ยกเว้นทางด้านทิศตะวันออก ดังนี้  

•ลวดลายปนูปัน้ 
•ลวดลายรดน า้ปิดทอง 

ลวดลายล้านนา 

•โปรแกรม 
Illustrator 

ภาพแบบ Vector 
•แฟ้มภาพกฤตศิลป์         
( Clip Art ) 

CD-ROM 
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ภาพลวดลายอดตีพุทธประทับนั่งสีทองบนพ้ืนผนังสี
แดง  

- เสาวิหาร พบในส่วนที่เป็นเสากลมและเสา
สี่เหลี่ยมภายในวิหารทั้งหมดต าแน่งของเสากลมนี้จะเรียง
ต่อมาจากเสาแปดเหลี่ยม โดยจะท าลวดลายเป็นคู่ ซ้าย-
ขวา  เช่นเดียวกับการท านาคทัณฑ์  จ านวนทั้งหมด          
๑๐ ต้น คือ 
คู่ที่ ๑  ลายก้านแย่งภายในเป็นรูปยักษ์ 
คู่ที ่๒ ลายก้านแย่งภายในเป็นรูปวานรหรือหนุมา  
คู่ที ่๓ ลายก้านแย่งภายในเป็นรูปราหูอมจันทร ์
คู่ที่ ๔ ลายก้านแย่งภายในเป็นรูปเทพพนม 
คู่ที่ ๕ ลายก้านแย่งภายในเป็นพุ่มข้าวบิณฑ ์
 

ภาพลายก้านแย่งภายในเป็นพุ่มขา้วบิณฑ ์
      ส่วนเสาสี่เหลี่ยม เป็นเสารับน้ าหนักทางด้านข้าง ใช้
เป็นตัวแบ่งห้องวิหารและรับน้ าหนักที่มาจากคันทวยทา
ด้วยสีแดงส่วนภายในเสาสี่เหลี่ยมเหล่านี้ มีการประดับ
ด้วยลวดลายลงรักปิดทอง เป็นลวดลายสัตว์ต่างๆเช่น 
สิงห์หรือหงส์ สลับกับลายพันธ์พฤกษา 

ลวดลายปูนปั้น  
 พบลวดลายล้านนา เป็นลวดลายปูนปั้นบริเวณ 
ซุ้มประตูอยู่ที่มีการสร้างโขงประตูทางด้านท้ายวิหารติด
กับฐานชุกชีที่มีการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  โดยเว้นช่อง
ตรงกลางเพื่อเป็นทางเดินเข้าไปในห้องปราสาทด้านหลัง

ได้ โดยสร้างเป็นซุ้มโค้ง ๒ ช้ัน ซุ้มโค้งช้ันล่างท าใน
ลักษณะคล้ายกระบังยอดแหลม  ปลายซุ้มโค้งช้ันล่างเป็น
รูปหงส์ยืนหันหน้ามองเข้าไปภายในกรอบซุ้ม ในตัวกรอบ
โค้งมีการน าฝาชามเบญจรงค์มาตกแต่งเป็นใจกลางของ
ดอกไม้  โดยปั้นปูนเป็นกลีบดอกไม้ล้อมรอบจ านวน
ทั้งสิ้น ๓ ฝา ซุ้มโค้งช้ันในท าเป็นรูป ล าตัวมกร ๒ ตัว        
ที่ยกหารขันเกี่ยวกระหวัดกันขึ้นไปเป็นยอดซุ้ม และใน
ส่วนช่องว่างที่หางมกรเกี่ยวกันนั้น  ตกแต่งด้วยฝาชาม
เบญจรงค์  ปลายซุ้มด้านบน  เป็นรูปเศียรนาคข้างละ ๕ 
เศียรที่ก าลังถูกมกรกลืน  กรอบภายในซุ้มโขงกระจกจืน 
ที่ตัดเป็นรูปวงกลมและปั้นปูนเป็นกลีบโดยรอบลักษณะ
คล้ายดอกไม้หรือเป็นสัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์  
โดยรอบดวงอาทิตย์นี้มีการปั้นปูน  เป็นรูปตัวมอมคลาน

ไล่กัน ๖ ตัว  
 

ใต้กรอบซุ้มเป็นคานไม้ทีม่ีการพอกปูนปั้นไว้แล้วปั้นเป็น
รูปสัตว์ เช่น สิงห์อยูภ่ายในกรอบช่องกระจก ๗ กรอบ 
     1.1.2 ภาพลวดลายปูนปั้น พบบริเวณ  

 - ซุ้มประตูทางเข้า 
 - เสาแปดเหลี่ยมเป็นเสาที่มีการประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ในเทคนิคปูนปั้นสะตายจี๋น 
จะอยู่ในต าแหน่งเสาคู่แรกทางด้านหน้าสุดของวิหาร     
มีการประดับด้วยบัวหัวเสาในลักษณะคล้ายบัวแวง 
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 - เสาแปดเหลี่ยมประดับตกแต่งด้วยลวดลาย
ดอกไม้ในเทคนิคปูนปั้นสะตายจี๋น "ปูนปั้น"ปูนปั้นล้านนา 
หรือ สะตายจี๋น สะตาย=ปูน/ จี๋น=ประเทศจีน แปลได้ว่า 
ปูนมาจากจีน 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
   การจัดท าเคร่ืองมือวิจัย  
 เครื่องมือวิจัย คือแฟ้มภาพกฤตศิลป์ (clip art) 
โดยการน าภาพถ่ายมาจัดท าเป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์
ต้นแบบลวดลายล้านนาและน ามาท าเป็นภาพลายเส้น
ขาวด าและสี ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator และ
บันทึกเป็นไฟล์ .eps คือไฟล์รูปภาพแบบเวกเตอร์ 
(vector)เป็นภาพลายเส้นขาวด า และภาพลายเส้นลงสี
พื้นแบบสองมิติ ท่ีประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง เป็น
ภาพที่สร้างขึ้นมาโดยค าสั่งที่บอกลักษณะของภาพใน
รูปแบบเรขาคณิต สามารถดัดแปลงรูปร่างและแก้ไขได้ 
ด้วยโปรแกรมจัดการเวกเตอร์ต่างๆ เช่น AdobeIllustrator, 
AdobePhotoshop, Corell Draw เป็นต้น ภาพเวคเตอร์  
เหมาะส าหรับการสร้างภาพที่มีแบบเรียบๆ ไม่ไล่น้ าหนัก
สี เช่นภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาพการ์ตูน เป็นต้น 

วิธีการสร้างไฟล์. Eps 
1.  เริ่มต้น ไปที่เมนู File > Save As..  ใน

ช่อง  Save as Type    เลือก Format เป็น ไฟล์.eps 
2.  ตั้งช่ือไฟล์และระบุต าแหน่งส าหรับ

จัดเก็บจากนั้นคลิกปุ่ม Save หน้าต่าง .epsoptions จะ
เปิดขึ้นมา 

3.  สามารถเลือก Save ไฟล์เป็นเวอร์ชันที่
ต่ ากว่าได้ที่ช่อง Version ในส่วน Options สามารถสั่งให้
โปรแกรมท าการฝังรูปที่ Link ไว้ทั้งหมดได้ โดยการคลิก
เลือกค าสั่ง Include Linked Files 

4.  คลิกปุ่ม OK  

ไฟล์ .eps คือไฟล์กราฟฟิคยุคแรก ที่ใช้ในงาน
สิ่งพิมพ์เพราะไฟล์ .eps จะค านวณค่าสีตามแบบสีของ
โรงพิมพ์ 4 สี หรือ CMYK ท าให้สีของภาพ ที่พิมพ์
ออกมาใกล้เคียง กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ (เครื่องที่ผ่าน
การปรับแต่งหน้าจอ สีของงานที่พิมพ์ออกมาเหมือน
หน้าจอ)  

ข้อดีของไฟล์.eps 
1. สามารถน าไปใช้ได้กับโปรแกรมกราฟฟิคได้ทุก

โปรแกรม 
2. ใช้ได้ทั้งเครื่องแม็คและพีซี โดยไม่ต้องแปลงไฟล์  
3. รองรับการ Clipping Paths หรือท าให้พื้นหลัง

โปร่งใสเวลาไปใช้กับโปรแกรม 
Adobe Illustrator, Pagemaker หรือAdobe 

Indesign 

ผลของการวิจัย 
ได้แฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายล้านนา ภายใน

พระวิหารวดัปราสาท เชียงใหม ่
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการออกแบบแฟ้มภาพกฤตศิลป์ 
ลวดลายภายในพระวิหารวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ได้
ศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายล้านนา ในรูปแบบ
ลวดลายลงรักปิดทอง ลวดลายปูนปั้นและลวดลาย
แกะสลัก โดยการ ภาพถ่ายลวดลายล้านนาในส่วนต่างๆ
ของงานศิลปะและสถาปัตยกรรม    จัดท าแฟ้มภาพกฤต
ศิลป์ต้นแบบลวดลายล้านนาจัดท าแบบสอบถาม
ประกอบแฟ้มภาพกฤตศิลป์ เพื่อการประเมินแฟ้ม
ภาพกฤตศิลป์ น าแฟ้มภาพกฤตศิลป์มาคัดเลือก ปรับแก้ 
และรวบรวมเป็นต้นแบบและบันทึกเพื่อจัดเก็บและ
เผยแพร่ในรูปแบบซีดีรอมแฟ้มภาพกฤตศิลป์และหรือ
วางบนเว็ปไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ในการถ่ายภาพเพื่อน ามาประยุกต์เป็นแฟ้ม
ภาพกฤตศิลป์ ควรถ่ายภาพด้านหน้าตรง ชัดเจน และ
แม่นย า เพื่อกระบวนการในการสร้างแฟ้มภาพ จะ
เหมาะสมและได้ภาพท่ีถูกต้อง 
 2. ควรมีความรู้ในเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่มีความหลากหลายเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มี
การใช้งานเฉพาะงาน และควรศึกษาโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อ
ความเหมาะสมกับงานท่ีหลากหลาย 
 3. ไฟล.์epsสามารถน าไปใช้ได้กับโปรแกรมกราฟฟิค
ได้ทุกโปรแกรมใช้ได้ทั้งเครื่องแม็คและพีซี โดยไม่ต้อง
แปลงไฟล์ รองรบัการ Clipping Paths หรือท าการแกไ้ข
เส้นและสไีด้ และสามารถท าให้พ้ืนหลังโปร่งใสได ้
 
เอกสารอ้างอิง 
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดศิกุลและคณะกรรมการช าระ

ประวัติศาสตร์ไทย. เมืองและชุมชนโบราณใน
ล้านนา. เนื่องในวโรกาสเฉลมิฉลองอายุครบ 
๗๐๐ ปีของนครเชียงใหม่.กรุงเทพฯ: 2538 

วัดปราสาท [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก
http//www.thai.tourismthailand.org:สืบค้น
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม2556 
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การย้อมผ้าทอขนแกะด้วยเมล็ดกาแฟ 
The Effect of Woven Wool with Coffee Bean 

ญาณิศา โกมลสิรโิชค (YanisaKomonsirichok)* ไพโรจน์ วรพจนพ์รชัย (PhairotVorappojpornchai)** 
มนตรี เลากิตติศักดิ์ (MontriLawkittisak)*** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการทดลองย้อมผ้าทอขนแกะของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ด้วยเมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า  ซึ่งเป็นพืชที่ทางกลุ่มปลูกเป็นจ านวนมากในพื้นที่ โดยในการย้อมสีผ้าทอขนแกะด้วยเมล็ดกาแฟจะท าการ
ทดลองย้อมที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง โดยใช้สารช่วยย้อมที่แตกต่างกัน จากนั้นน าไปท าการทดสอบความคงทน
ต่อการใช้งานในด้านความคงทนของสีต่อการซักล้างบนวัสดุสิ่งทอ ความคงทนของสีต่อเหง่ือในสภาวะกรดและสภาวะด่าง และการ
ทดสอบความเป็นกรด –ด่างตามมาตรฐานมผช. 247/2552เพื่อให้ผ้าทอขนแกะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง หลังจากผ่านการทดสอบแล้ว
ท าให้ทราบว่า การย้อมผ้าทอขนแกะด้วยเมล็ดกาแฟโดยใช้สารส้มเป็นสารช่วยย้อมให้ผลการทดสอบความคงทนต่อการใช้งานเหมาะสม
ที่สุด 

 
ABSTRACT 

This research is a dyeing of an experimental woven wool from Baan HuayHom, Amphur Mae La Noi, Mae 
Hong Son Province with the arabica coffee beans, which are mainly grown in the large quantities in the area. The 
process is to dye by adding different disperse dyes for 1 hour at 60๐C then test the quality of the fabric follow 
community product standard No. 247/2557, the test of color fastness to washing,the test of color fastness to 
perspiration in acid and determination of pH aqueous extract. The result is the woven wool fabric, which are dyed 
with coffee beans and alum is the most suitable for using. 

 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : เส้นใยขนแกะ, เมลด็กาแฟ, การทดลอง 
Key Words : wool fiber, coffee bean, test 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
**อาจารย์ หลกัสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
***ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1198

บทน า 
กลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม  

อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นแหล่งผลิตผ้า
ทอขนแกะแหล่งใหญ่ของประเทศไทย ผลิตสินค้า
ประเภทผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ออกจ าหน่ายและสินค้าที่
ผลิตจัดเป็นเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประจ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนเป็น
อย่างดี แต่การน าเส้นใยขนแกะมาผลิตเป็นเส้นด้ายและ
ผืนผ้านั้น เป็นเพียงเส้นด้ายและผืนผ้าที่เป็นสีเดิมของขน
แกะเท่านั้น คือ สีครีม ไม่มีการน าเส้นใยขนแกะไปท า
การย้อม เนื่องจากทางกลุ่มขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้ 
ประกอบกับไม่ทราบว่าวัสดุธรรมชาติชนิดใดที่สามารถ
น ามาท าการย้อมสีเส้นใยขนแกะได้ ซึ่งขัดแย้งกับกลุ่ม
ผู้บริโภคซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการผืน
ผ้าที่มีสีสันหลากหลาย  โดยเฉพาะผืนผ้าที่ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ  เนื่องจากโครงการพัฒนาคุณภาพผ้าพื้น
เมืองไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
(2551) กล่าวว่า สีย้อมธรรมชาติเป็นกลุ่มสีที่ปลอดภัยต่อ
การใช้งานทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา สอดคล้องกับ
กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นสีย้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ น้ าทิ้งที่เกิดจาก
กระบวนการย้อมก็ประกอบไปด้วยสารธรรมชาติที่
สลายตัวได้ง่าย ไม่มีความเป็นพิษต่อสภาวะแวดล้อม ต่อ
ผิวหนังและต่อสุขภาพของผู้ใช้  เป็นสีที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด ดูสบายตา ไม่เบื่อง่าย ที่ส าคัญคือ
เป็นสีที่ละลายน้ าได้และมีจุลลินทรีย์ย่อยสลายได้ ท าให้
ไม่มีสารตกค้างท่ีก่อให้เกิดมลพิษ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกระแสสิ่งทอที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ประกอบกับเส้นใยขนแกะของกลุ่มฯ 
ดังกล่าว เป็นเส้นใยธรรมชาติ มีกระบวนการผลิตใน
ระบบหัตถกรรม  จึงควรมีแนวทางการตลาดในด้านเส้น
ใยธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติ   

จากรายงานผลการวิจัยของไพโรจน์ วรพจน์พรชัย 
และคณะ (2551) เรื่อง การพัฒนาเส้นด้ายขนแกะด้วย
กระบวนการย้อมสีสิ่งทอ โดยพื้นที่เป้าหมายคือกลุ่มทอ
ผ้าขนแกะดอยม่อนล้าน อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่าเส้นใยขนแกะสามารถย้อมด้วยสีธรรมชาติได้ดีและ
มีความคงทนต่อการใช้งานท้ังทางด้านความคงทนต่อแสง
และความคงทนต่อการซัก  

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาผ้าทอขนแกะของกลุ่มทอ
ผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม จึงสมควรพัฒนาผ้าทอขนแกะ
ใหม้ีสีสันด้วยสีธรรมชาติพื้นถิ่นจากเมล็ดกาแฟ เนื่องจาก
ในชุมชนบ้านห้วยห้อมท าการปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ประกอบกับเป็นการสร้างจุดขายในด้านผ้าทอขนแกะ
ย้อมจากกาแฟของบ้านห้วยห้อมส่งผลให้สินค้ามีจุดขาย
มากขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผ้าทอขนแกะของกลุ่มทอผ้าขนแกะ 

วิธีการวิจัย 
- คัดเลือกสารให้สีธรรมชาติโดยน าชนิดของสารให้

สีธรรมชาติที่พบหรือมีใช้ในพื้นถิ่นซึ่งได้แก่ เกลือสารส้ม 
มะขามเปียกมาเป็นสารช่วยย้อม 

- น าเมล็ดกาแฟมาคั่วแบบคั่วเข้มและท าการบดให้
ละเอียดจนเป็นผงกาแฟ 

- สกัดสีย้อมจากผงกาแฟโดยน าผงกาแฟที่มาต้ม
กับน้ าในอัตราส่วน 1:10 (ผงกาแฟ 1 กรัม : น้ า 10 
มิลลิลิตร) ที่จุดเดือดเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งทิ้งไว้ให้น้ าสี
เย็น จากนั้นกรองแยกน้ าสีกับวัสดุธรรมชาติออกจากกัน  
เพื่อน าน้ าสีไว้ใช้ส าหรับการย้อม 

- ท าการย้อมสีเส้นใยขนแกะที่อุณหภูมิ 60๐C โดย
มีเกลือ, สารส้มและมะขามเปียก เป็นสารช่วยย้อมใน
ปริมาณ 20g/l เป็นเวลา 60 นาที ก่อนท าการย้อมให้วัด
ค่า pH ของน้ าย้อมด้วย pH Meter และเมื่อท าการย้อม
ครบตามก าหนดระยะเวลาแล้ว ให้น าเส้นใยขนแกะล้าง
ด้วยน้ าจนกระทั่งไม่มีสีตก  

- ท าการก าจัดสีส่วนเกินด้วยน้ าสบู่สังเคราะห์ 
ปริมาณ 1 g/l  โดยใช้ในอัตราส่วนปริมาณน้ า : เส้นด้าย
ขนแกะ = 40:1  ที่อุณหภูมิ 60±2๐C เป็นเวลา 5 นาที 
จากนั้นจึงล้างด้วยน้ าสะอาด ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 

- ทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อการใช้งานตาม
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพันคอ เลขที่ มผช. 
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247/2552ด้านความคงทนของสีย้อมต่อการซักล้าง  
ความคงทนของสีต่อเหงื่อเทียมในสภาวะกรด-สภาวะด่าง 
และความเป็นกรด-ด่าง 

- วิเคราะห์ผลการทดสอบความคงทนของสีย้อมต่อ
การใช้งานเพื่อประเมินหาวิธีการย้อมที่ให้ผลการทดสอบ
ดีที่สุด 

ผลการวิจัย 
1.1 ผลการทดลองย้อมสีเส้นใยขนแกะด้วยเมล็ด

กาแฟ ให้ผลการทดลองตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1ผลการทดลองย้อมสีจากเมลด็กาแฟ 
 

วิธีท่ี 
ชนิดของ 
สารช่วย

ย้อม 

pH 
น  า
ย้อม 

 
ผลการทดลอง 

1 - 5.45 
  

2 สารส้ม 3.24 
  

3 มะขาม 
เปียก 

4.97 
 

 
4 เกลือ 5.21 

 
 

5 เกลือ, 
สารส้ม 

3.07 
 

 
6 เกลือ, 

มะขาม 
เปียก 

4.70 
 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า สีย้อมจากเมล็ดกาแฟได้สีย้อม
โทนสีน้ าตาลมีระดับการติดที่ใกล้เคียงกันในแต่ละสารช่วย
ย้อม pH ที่ใช้ในการย้อมจะมีค่าความเป็นกรด 

 
1.2 ผลการทดสอบความคงทนต่อการใช้งาน ตาม

มาตรฐาน มผช. 247/2552ให้ผลตามตารางที่ 2-8 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปลีย่นแปลงสขีองการทดสอบความ
คงทนของสีต่อการซักล้าง  

วิธีท่ี การเปลี่ยนแปลงสี (Rating) 
1 3/4 
2 4/5 
3 3/4 
4 3/4 
5 4/5 
6 4 

ตารางที่ 3 ผลการเปื้อนสีของการทดสอบความคงทน
ของสีต่อการซักลา้ง  

วิธีท่ี การเป้ือนส(ีRating) 
1 2 3 4 5 6 

1 4/5 4 4 4/5 4/5 4/5 
2 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
3 4/5 4 4 4/5 4/5 4/5 
4 4/5 4/5 4 4/5 4/5 4/5 
5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
6 4/5 4/5 4 4/5 4/5 4/5 

ตารางที่ 4 ผลการเปลีย่นแปลงสขีองการทดสอบความ
คงทนของสีต่อเหงื่อในสภาวะกรด 

วิธีท่ี การเปลี่ยนแปลงสี (Rating) 
1 4/5 
2 4/5 
3 4/5 
4 4/5 
5 4/5 
6 4/5 

ตารางที่ 5ผลการเปื้อนสีของการทดสอบความคงทนของสี
ต่อเหง่ือในสภาวะกรด 

วิธีท่ี การเป้ือนสี (Rating) 
1 2 3 4 5 6 

1 4/5 4 4 4/5 4/5 4 
2 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
3 4/5 4 4 4/5 4/5 4 
4 4/5 4 4 4/5 4/5 4/5 
5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
6 4/5 4/5 4 4/5 4/5 4/5 
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ตารางที่ 6ผลการเปลี่ยนแปลงสีของการทดสอบความ
คงทนของสีต่อเหงื่อในสภาวะดา่ง 

วิธีท่ี การเปลี่ยนแปลงสี (Rating) 
1 4/5 
2 4/5 
3 4 
4 4/5 
5 4/5 
6 4/5 

ตารางที่ 7ผลการเปื้อนสีของการทดสอบความคงทนของสี
ต่อเหง่ือในสภาวะด่าง 

วิธีท่ี การเป้ือนสี (Rating) 
1 2 3 4 5 6 

1 4 3/4 4 4/5 4/5 4 
2 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
3 3 4 4/5 4 3 4/5 
4 4/5 4 4 4/5 4/5 4/5 
5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
6 4/5 4 4 4/5 4/5 4 

ตารางที่ 8ผลการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง 
วิธีท่ี การเปลี่ยนแปลงสี (Rating) 
1 5.45 
2 5.24 
3 4.97 
4 5.21 
5 5.07 
6 4.70 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ส่วนของการเปื้อนสี (Rating) ในตาราง
ที่ 3, 5 และ 7 มีความหมายดังนี ้
1 คือ เส้นใย Acetate 

  2คือ เส้นใย Cotton 
3คือ เส้นใย Nylon 
4คือ เส้นใย Polyester 
5คือ เส้นใย Acrylic 
6คือ เส้นใย Wool 

 

จากตารางที่  2 -8 พบว่าการย้อมผ้าทอขนแกะ        
จากเมล็ดกาแฟโดยมีสารส้มปริมาณ 20 g/lเป็นสารช่วย
ย้อม ที่ pH 3.24ให้ผลการทดสอบความคงทนต่อการใช้งาน
ดีที่สุด เนื่องจากให้ผลการทดสอบความคงทนต่อการใช้งาน
ในด้านความคงทนของสีต่อการซักมีการเปลี่ยนแปลงสี             
ที่ระดับ 4/5 การเปื้อนสีที่ทุกเส้นใยระดับ 4/5 ความคงทน
ของสีต่อเหง่ือ สภาวะกรดและสภาวะด่าง มีการเปลี่ยนแปลง
สีที่ระดับ 4/5 การเป้ือนสีที่ทุกเส้นใยระดับ 4/5 และมีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง =5.24 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการทดลองย้อมสีผ้าทอขนแกะด้วยเมล็ดกาแฟ

พันธุ์อราบิก้าและให้สีย้อมมีความคงทนต่อการใช้งานใน
ด้านความคงทนของสีต่อการซักล้างบนวัสดุสิ่งทอ (Colour 
Fastness to Washing) ความคงทนของสีต่อเหง่ือ (Colour 
Fastness to Perspiration) ในสภาวะกรด-สภาวะด่าง 
และความเป็นกรด–ด่าง (Determination of pH Aqueous 
Extract)  ตามมาตรฐานผ้าพันคอ เลขท่ีมผช. 247/2552 
ของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่าการย้อมผ้า
ทอขนแกะจากเมล็ดกาแฟโดยมีสารส้มปริมาณ 20 g/l
เป็นสารช่วยย้อม ที่ pH 3.24 ให้ผลการทดสอบความ
คงทนต่อการใช้งานดีท่ีสุด เนื่องจากเส้นใยที่สามารถดูด
ซึมสีธรรมชาติจากพืชซึ่งมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ได้นั้น ต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชหรือสัตว์เท่านั้น  
ดังนั้นผ้าทอขนแกะซึ่งเป็นเส้นใยที่ได้จากสัตว์ จัดเป็นเส้น
ใยโปรตีนธรรมชาติจึงสามารถย้อมให้ติดด้วยสีธรรมชาติ
ได้ ซึ่งตรงกับที่ วรณ์ (2548) กล่าวไว้ว่า วัสดุให้สีธรรมชาติ
จากพืช (Vegetable  dyes) ได้จากส่วนของราก ใบ ผล
และเปลือก สามารถย้อมให้ติดเส้นด้ายขนแกะได้โดยใช้
ความร้อนและสารช่วยย้อม ประกอบกับสารให้สีที่อยู่ใน
เมล็ดกาแฟสามารถยึดติดกับเส้นใยขนแกะได้ดี และตรงกับ 
ที่ภูมิปัญญาภิวัฒน์ (2555) ที่กล่าวว่า สารส้มซึ่งมีสาร 
ประกอบที่มีธาตุอลูมิเนียมและซัลเฟตเป็นสารประกอบหลัก
เป็นสารประกอบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท าสีย้อม เนื่องจาก
เป็นสารประกอบท่ีมีไอออนของอะลูมิเนียม สามารถเกิด
เป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับสูตรโครงสร้างทางเคมีของสี
และเส้นใยของพืช ท าให้สีติดเส้นใยได้ดีขึ้น  
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ความเชื่อของผู้ป่วยหลังจากรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอน้้ามนต์พื้นบ้าน:  
ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่รักษากับนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ 

The Patient’sBeliefAfter the Accidental Bone-fixing Healingof the Holy Water Healer: A Study 
of Mr. PrasertPhalapleuk 

 

วรวัฒน์ ทิพจ้อย (WorawatTipchoi)*  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือของผู้ป่วยหลังการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอน้้ามนต์พื้นบ้านใช้

พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ บ้านนาดี-สร้างบง อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน 
ประกอบด้วย หมอน้้ามนต์ จ้านวน 1 คน ญาติของหมอน้้ามนต์ จ้านวน 3 คน และผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย จ้านวน 26 คน ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบสามเส้าแล้วส่งข้อมูลกลับให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มารักษาโรค
กระดูกกับหมอน้้ามนต์มีความเช่ือว่าหมอน้้ามนต์สามารถรักษาโรคกระดูกให้หายได้และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีส่วน
ส้าคัญท้าให้หายจากโรคกระดูกได้เร็วขึ้น 

 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study the patient’s belief after the accidental bone-fixing healing of the 

holy water healer. The area of study was Ban Nadee-SangbongAmphurKumpawapi, UdonThani and the main data 
was collected from a sample of 30 people; the holy healer, 3 the holy healer’s relatives and 26 patients or the 
relatives. The instrument of the research was semi-structured interview consisting of in-depth interview, 
participatory observation and non-participatory observation. Triangulation method was applied for precision and 
confidence and returned data by focus group. Descriptive analysis ware applied for conclusion and data analysis. 
The patients have been bone-fixing healing from the holy water healer believed that the healer can cure the 
illness and factors related to the treatment play significantly role to heal faster. 
 
 
 

 
 
 
 

ค้าส้าคัญ : หมอน้้ามนต์พื้นบ้าน โรคกระดูกจากอุบัตเิหตุ ความเชื่อของผู้ป่วย 
Key Words :Holy Water Healers, Accidental Bone-fixing Healing, The Patient’sBelief 
*ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทน้า 
หมอพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเป็น

ระยะเวลาหลายช่ัวอายุคน มีวิวัฒนาการมาจากความ
ต้องการช่วยเหลือคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน
บ้านในยามเจ็บป่วย เนื่องจากในอดีตการคมนาคมขนส่ง
ยังไม่สะดวก ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนยังไม่ดี
เท่าที่ควร การเดินทางไปรักษายังสถานพยาบาลของรัฐ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น เมื่อสมาชิกในครอบครัว
เจ็บป่วยจึงไม่สามารถน้าผู้ป่วยไปรักษากับแพทย์แผน
ปัจจุบันได้ทันท่วงทีท้าให้มีความพยายามที่จะเอาชนะ
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวโดยการเสาะแสวงหาวิธีการ
ต่างๆ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการนวด การ
ใช้สมุนไพร ใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ หรือเวท-มนตร์
คาถาต่างๆ ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกต จดจ้าจากค้าบอก
เล่าการลองผิดลองถูกหรือได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งอาจมีความหลากหลาย 
และแตกต่างกันไปท้าให้สามารถพบหมอพ้ืนบ้านกระจาย
อยู่ท่ัวไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยและยังคงด้าเนินการ
รักษาอาการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบการรักษา
ที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจุดเด่นของ
หมอพื้นบ้านนั้นจะมีรูปแบบและวิธีการรักษาที่เรียบง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้
ทันท่วงที เพราะส่วนใหญ่แล้วหมอพื้นบ้านจะเป็นบุคคล
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยหรืออาจเป็นเครือ
ญาติของผู้ป่วยเอง ท้าให้มีความเป็นกันเองขณะท้าการ
รักษา มีเวลาในการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้ป่วย
คลายความกังวลในการมารักษา เพราะมีพื้นฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกัน ตลอดจนใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นภาษาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส้าคัญอย่าง
หนึ่งที่ท้าให้ผู้ป่วยเลือกที่จะมารักษาโรคกับหมอพื้นบ้าน 
และท้าให้หมอพื้นบ้านอยู่คู่กับสังคมชนบทมาเป็นระยะ
เวลานาน  

ปัจจุบันจ้านวนผู้ป่วยที่มารักษาโรคกับหมอพื้นบ้าน
ลดจ้านวนลงกว่าแต่ก่อน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความ
เจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ท้าให้
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้น เมื่อ
ประชาชนเจ็บป่วยส่วนใหญ่จึงไปรักษากับแพทย์แผน

ปัจจุบันที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีความทันสมัย เห็น
ผลการรักษาเร็ว ประกอบกับการแพทย์พื้นบ้านไม่ค่อย
ได้รับการยอมรับเท่าท่ีควรในกลุ่มคนรุ่นใหม่ท้าให้ขาดผู้ที่
จะมาสืบทอดกระบวนการรักษา ส่งผลให้หมอพ้ืนบ้านถูก
ลดระดับความส้าคัญลงและเร่ิมสูญหายไปจากสังคม 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พระวิวัฒน์(2551) กล่าวว่า 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ส่งผล
ให้การแพทย์พื้นบ้านถูกลดความส้าคัญลงไปมาก ผู้คนก็
นิยมที่จะท้าการรักษาโดยวิธีการรักษาแบบพื้นบ้านลด
น้อยลง สอดคล้องกับแนวคิดของอรอุษา(2550) กล่าวว่า 
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่ท้าให้คนส่วนใหญ่
หันไปรับบริการจากสถานพยาบาลในท้องถิ่นหรือ ใน
อ้าเภอแทนท่ีจะมารับบริการกับหมอยาหรือหมอพื้นบ้าน 
ท้าให้ภูมิปัญญาด้านการรักษาของไทย จ้านวนมากได้สูญ
หายไปกับหมอพื้นบ้านรุ่นเก่า แต่อย่างไรก็ตามหมอ
พื้นบ้านถือว่ามีความส้าคัญต่อสังคมไทยอยู่เสมอมา เป็น
มรดกทางปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีทรงคุณค่ามหาศาล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ
ของคนไทยอย่างมาก(สมพร, 2542) และถือได้ว่าหมอ
พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งอิง
หลักธรรมชาติที่เรียบง่าย หาง่าย เสี่ยงน้อย ผลข้างเคียง
น้อย ยั่งยืน ประหยัด และพึ่งตนเองได้(ยิ่งยง, 2538) เป็น
ทางเลือกหนึ่งของการรักษาที่ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนได้เป็นอย่างดี แม้ว่าปัจจุบันหมอ
พื้นบ้านบางคนจะเลิกท้าการรักษาหรือลดบทบาทการ
รักษาลงก็ตามแต่หมอพื้นบ้านบางคนได้มีการปรับตัวให้
เข้ากับยุคสมัย และยังคงบทบาทในการรักษาโรคตามที่
ตนเองถนัดโดยไม่เรียกร้องค่ารักษาใดๆ จากผู้ป่วย 

“หมอน ้ำมนต์” เป็นหมอพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่รักษา
ผู้ป่วยโรคกระดูกจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น กระดูกแตก 
กระดูกหัก ข้อเคล็ด โดยใช้พิธีกรรมทางไสยศาสตร์เสก
เป่าคาถาลงในน้้าสะอาด เรียกว่า “น ้ำมนต์”จากนั้นจึง
ใช้น้้ามนต์รักษาผู้ป่วยโดยการดื่ม อาบ ทา และประพรม 
บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ(พระมหาทองจันทร์, 2543) ซึ่ง
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น หมอน้้ามนต์แต่ละคนจะมี
วิธีการรักษาโรคกระดูกเช่นเดียวกับอาจารย์หรือครูผู้ที่
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ เช่น นายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ 
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และพระครูบุญมี ผลาพฤกษ์ ได้รับการถ่ายทอดวิชา 
รักษาโรคกระดูกมาจากอาจารย์หรือครูคนเดียวกัน คือ 
นายแจ้ว ผลาพฤกษ์ ดังนั้น จึงมีวิธีการรักษาโรคกระดูกที่
เหมือนกัน คือ เสกเป่าคาถาลงในน้้าสะอาดเพื่อท้า
น้้ามนต์ น้าน้้ามนต์พ่นหรือเป่าบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ
และให้ผู้ป่วยดื่มน้้ามนต์สอดคล้องกับแนวคิดของ สวรรค์
(2541) กล่าวว่าการบ้าบัดรักษาโรคกระดูกของหมอ
น้้ามนต์แต่ละคนจะมีพิธีกรรมบ้าบัดรักษาแตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น และมีลักษณะเฉพาะตัวของหมอน้้ามนต์
แต่ละคนที่ได้ศึกษาวิชาความรู้จากบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ครั้งอดีต 
 บ้านนาดี-สร้างบง มีหมอน้้ามนต์พื้นบ้านซึ่งท้า
หน้าที่รักษาโรคกระดูก คือ นายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ 
อายุ 63 ปี รักษาโรคกระดูกให้กับผู้ป่วยทั้งในและนอก
หมู่บ้านมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยวิธีการรักษา
จะใช้น้้ามนต์พ่นหรือเป่าบริเวณที่เป็นโรคกระดูกจนกว่า
จะหายเป็นปกติ ท้าให้ให้ผู้ป่วยยอมรับในผลการรักษา
และมีผู้ป่วยมารักษากับหมอน้้ามนต์ท่านนี้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งนายประเสริฐ ผลาพฤกษ์ ได้รับการถ่ายทอดวิชารักษา
โรคกระดูกมาจากบิดาของตนเองตั้งแต่พุทธศักราช 
2515 ผู้ป่วยท่ีมารักษาส่วนใหญ่มักประสบอุบัติเหตุต่างๆ 
เช่น มอเตอร์ไซด์ล้ม พลัดตกจากท่ีสูง หากผู้ป่วยมีอาการ
สาหัสก็จะไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อนแล้วจึงมา
รักษากับหมอน้้ามนต์ หากบาดเจ็บเล็กน้อยก็จะมารักษา
กับหมอน้้ามนต์ทันที หรืออาจจะรักษาควบคู่กันระหว่าง
แพทย์แผนปัจจุบันกับหมอน้้ามนต์ เช่น พระครูประดิษฐ์ 
(2555)เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประดิษฐ์อ้าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานีได้มารักษาโรคกระดูกกับหมอน้้ามนต์
พื้นบ้านเนื่องจากประสบอุบัติเหตุตกศาลาวัดท้าให้
กระดูกตาตุ่มเคลื่อนออกจากต้าแหน่งเดิมมาอยู่ด้านหลัง
บริเวณส้นเท้าท้าให้ให้มีอาการปวดและเดินไม่ได้จึงไป
รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันโดยใช้ผ้ายืดพันรัดบริเวณข้อ
เท้าแล้วรับประทานยาแก้ปวด จากนั้นจึงมารักษากับ
หมอน้้ามนต์ควบคู่กันไป“รักษำทั งสองอย่ำงทั งปัจจุบัน
ทั งหมอน ้ำมนต์ประกอบกัน ถ้ำอยู่วัดก็เอำน ้ำมนต์ทำ
ด้วยแล้วก็กินด้วย กินทั งยำหมอปัจจุบันทั งน ้ำมนต์” 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า หมอน้้ามนต์
พื้นบ้านมีบทบาทเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคกระดูกจาก
อุบัติเหตุให้กับคนในชุมชนหรือหมู่บ้านมาเป็นระยะ
เวลานานมีรูปแบบการรักษาที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์
คาถาท่ีสัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเช่ือ ความศรัทธา ของ
คนในชุมชน “หำกบุคคลใดมีควำมเชื่อจะหำยจำกโรค
กระดูกเร็ว หำกบุคคลใดไม่มีควำมเชื่อ รักษำเท่ำไรก็ไม่
หำย”จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งส้าหรับการดูแลรักษา
สุขภาพให้กับคนในชุมชนได้เลือกใช้บริการ เนื่องจาก
เข้าถึงการรักษาได้ง่าย ใช้ระยะเวลาการรักษาไม่นาน ไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการรักษา ยกเว้นค่าคายหรือค่าบูชา
ครู “เงินค่ำคำยหมอน ้ำมนต์สำมำรถเรียกรับจำกผู้ป่วย
ได้โดยไม่ถือเป็นคะล้ำเพรำะเป็นค่ำบูชำครู แต่เงินค่ำ
รักษำหมอน ้ำมนต์ไม่สำมำรถเรียกรับจำกผู้ป่วยได้ 
ขึ นอยู่กับผู้ป่วยว่ำจะสมนำคุณกำรรักษำเท่ำไร” 
(ประเสริฐ, 2555) ท้าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความเช่ือของ
ผู้ป่วยหลังการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอ
น้้ามนต์พื้นบ้านซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้ทราบถึงความ
เช่ือที่มีต่อการรักษาโรคกระดูกอันเป็นประโยชน์ส้าหรับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลผาสุก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลผาสุก และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้ก้าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการรักษาโรคกระดูกด้วยน้้ามนต์ให้อยู่
คู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาความเช่ือของผู้ป่วยหลังจากรักษาโรค

กระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอน้้ามนต์พื้นบ้าน 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจใช้ระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลความเช่ือของผู้ป่วย
หลังจากรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุกับหมอน้้ามนต์
พื้นบ้านซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.พ้ืนที่การวิจัย 
พื้นที่การวิจัยใช้พื้นที่โครงการการพัฒนารูปแบบ

ชุมชนนักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แก่ บ้านนาดี-สร้างบง 
ต้าบลผาสุก อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

2.สร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (semi-structure interview) แบบสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (participant observation)และไม่มี
ส่วนร่วม(Non-participant observation)โดยน้าผล
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการส้ารวจข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับหมอน้้ามนต์มาเป็นกรอบแนวคิดในการก้าหนด
ประเด็นค้าถามซึ่งเครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและทดลองใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริง 

3.ก้าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(key informant) เป็นประชาชนในหมู่บ้านนาดี-สร้างบง 
จ้านวน 30 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่   

    3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วยที่เคย
รักษาโรคกระดูกกับหมอน้้ามนต์ ขั้นตอนและวิธีการ
รักษาโรคกระดูก ส้าหรับใช้ในการตรวจสอบข้อมูล 
ประกอบด้วย หมอน้้ามนต์ จ้านวน 1 คน และญาติของ
หมอน้้ามนต์ จ้านวน 3 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง
เจาะจง (purposive sampling) 

    3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลความเช่ือหลังจากรักษาโรค
กระดูกของหมอน้้ามนต์ ได้แก่ ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย
โรคกระดูก จ้านวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (snowball sampling)เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน้าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บ
ข้อมูลไปแล้ว 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  ตาม
ประเด็นค้าถามในเครื่องมือในการวิจัย  

5.การตรวจสอบข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของ

ข้อมูลว่ามีมากน้อยเพียงใด (content validity) ตรงตาม
ประเด็นค้าถามและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ผลหรือไม่ 
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (reliability) โดยใช้

การตรวจสอบแบบสามเส้า(triangulation method)
แล้วส่งข้อมูลกลับให้กลุ่มตัวอย่างโดยการสนทนากลุ่ม  

6.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน้าข้อมูลที่ได้จากของ

กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ตีความหมายอธิบาย และ
สรุปผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ความเช่ือเป็นการยอมรับนับถือเกี่ยวกบัองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคกระดูกจากอุบัติของหมอ
น้้ามนต์ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ผ่านการรักษา
กับหมอน้้ามนต์มาก่อนตลอดจนค้าบอกเล่าสืบต่อกันมา
ของบุคคลต่างๆท้าให้ผู้ป่วยเช่ือว่าหมอน้้ามนต์รักษาโรค
กระดูกให้หายได้จริงและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษามีส่วนส้าคัญท้าให้หายจากโรคกระดูกได้เร็วขึ้นดังนี้  

1. สถานที่รักษา 
หมอน้้ามนต์จะใช้พื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านของ

พี่สาวเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยเนื่องจากสะดวกในการ

ผู้ป่วยโรคกระดกูจากอุบัติเหตุ 

ความเชื่อของผู้ป่วย 

กระบวนการรักษา      
โรคกระดูก 

สถานที่รักษา 
 

เวทมนตร์คาถา 
 

พิธีบูชาคร ู
 

น้้ามนต ์
 

วิธีการรักษา 
 

การปลงคาย 
 

การปฏิบัติตน
ของผู้ป่วย 

 

การปฏิบัติตน
ของหมอน้า้มนต ์
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จัดเตรียมเพราะมีแคร่ไม้ไผ่ส้าหรับให้หมอน้้ามนต์ใช้
ประกอบพิธีกรรมการรักษา มีเก้าอี้ส้าหรับให้ผู้ป่วยและ
ญาตินั่งพักระหว่างรอการรักษา ดังนั้น เมื่อมีผู้ป่วยมา
รักษาโรคกระดูกกับหมอน้้ามนต์ หมอน้้ามนต์จะเป็นผู้
จัดเตรียมสถานที่ด้วยตนเองหรืออาจมีมีพี่สาวหรือ
หลานสาวเป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมสถานที่ให้ ถ้าใน
กรณีที่หมอน้้ามนต์ต้องเดินทางไปรักษาผู้ป่วยนอก
สถานที่จะมีพ่อแม่หรือญาติของผู้ป่วยเป็นผู้จัดเตรียม
สถานที่ในการรักษาไว้ล่วงหน้าก่อนหมอน้้ามนต์เดินทาง
มาถึง ซึ่งผู้ป่วยมีความเช่ือว่าการจัดเตรียมสถานที่
ล่วงหน้าจะช่วยให้ตนเองหายจากโรคกระดูกได้เร็วขึ้น
เนื่องจากเมื่อหมอน้้ามนต์มาถึงจะสามารถประกอบพิธี
กรรมการรักษาได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาจัดหาวัสดุสิ่งของ 
เช่น เสื่อ หมอนขิด หรือเรียกใช้ผู้อื่นให้หาวัสดุสิ่งของจน
เสียงดังวุ่นวาย ท้าให้มีสมาธิในการรักษาผู้ป่วยซึ่งถือว่ามี
ความส้าคัญมากเพราะการรักษาโรคกระดูกเป็นการ
รักษาทางไสยศาสตร์ ต้องมีการอันเชิญครูอาจารย์และสิ่ง
ศักดิ์ต่างๆ ให้มาช่วยในการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยผ่าน
พิธีกรรมที่หมอน้้ามนต์เป็นผู้ก้าหนด ดังนั้น สมาธิที่ดีจะ
ท้าให้พิธีกรรมการรักษาเกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์        
เวทมนตร์คาถาที่เสกเป่าลงในน้้ามนต์มีความแกร่งกล้า
ช่วยรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิตยา(2539) พบว่า สมาธิเป็นสิ่งส้าคัญ
ที่สุดเพราะจิตใจที่สงบแน่วนิ่งจะมีพลังท้าให้พระคาถา
แรงกล้าศักดิ์สิทธ์ิช่วยในการรักษาโรคให้หายได้จะเห็นได้
จากก่อนการรักษาผู้ป่วย หมอน้้ามนต์จะไม่พูดสนทนา
กับผู้ใดนอกจากแนะน้ากระบวนการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับ
ทราบและจะนั่ งพับ เพียบสงบนิ่ งอยู่ บนสถานที่ ที่
จัดเตรียมไว้สักครู่หนึ่งแล้วจึงเริ่มกระบวนการรักษา ท้า
ให้การรักษาด้า เนินไปด้วยความราบรื่น ไม่ติดขัด 
ผลการรักษามีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยหายจากโรค
กระดูกเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ประเสริฐ 
(2555) กล่าวว่า“ถ้ำคนไหนเวลำเรียกเรำไปเป่ำที่บ้ำน
อะไรก็ไม่เตรียมเสื่อก็ไม่ปูอะไรก็ต้องให้ไปหำเรียกกัน
วุ่นวำยอยู่นั่นแหละอันนั นจะหำยยำกถ้ำคนไหนได้เวลำ
หมอไปเขำเตรียมพร้อมถึงเวลำเรำก็ไปเป่ำอันนั นจะ
หำยไว”นอกจากนี้การจัดเตรียมสถานที่ไว้ล่วงหน้ายัง

แสดงถึงความเคารพศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยเพิ่ม
บรรยากาศในการรักษา และเสริมสร้างก้าลังใจให้เกิด
ขึ้นกับผู้ป่วย  

2. เวทมนตร์คาถา 
เวทมนตร์คาถาของหมอน้้ามนต์ถือได้ว่าเป็นบทเป่า

ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ที่ ได้รับการถ่ายทอดมาจากครู
อาจารย์  หมอน้้ามนต์จะใช้เวทมนตร์คาถาในการ
ประกอบพิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการรักษา ดั งนั้น 
พิธีกรรมที่ปรากฏขึ้นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีนัยบอกให้
ทราบว่ามีการถ่ายทอดพลังอ้านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติ
มายังหมอน้้ามนต์ผ่านการท่องหรือบริกรรมเวทมนตร์
คาถาท้าให้ผู้ป่วยเกิดความเช่ือความศรัทธาว่าหมอ
น้้ามนต์จะสามารถรักษาโรคกระดูกให้หายได้ด้วยพลัง
อ้านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ผู้ป่วยจึงมีก้าลังใจที่
จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น (สวรรค์ , 2541) 
พิธีกรรมจึงเป็นเสมือนเครื่องเสริมสร้างความศรัทธาในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นกระบวนการรักษาอย่างหนึ่งที่ช่วย
คลี่คลายภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยที่สะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญาการรักษาโรคที่ถือว่ามนุษย์เป็นหน่วยของชีวิตที่
ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่เพียงแต่มีผลต่อ
จิตใจของผู้ป่วย แต่ยังมีผลต่อญาติพี่น้องของผู้ป่วย ช่วย
สร้างความหวังและก้าลังใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย (โกมาตร
, 2530. อ้างอิงจาก; พระมหาทองจันทร์, 2543) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กิ่งแก้ว (2526; อ้างอิงจาก 
สวรรค์, 2541) กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คนใน
สังคมสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกัน ความมั่นคงทางจิตใจ
เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรมหนึ่งแล้ว ผู้ประกอบ
พิธีกรรมนั้นย่อมมั่นใจและมีความหวังในชีวิตเพราะ
พิธีกรรมน้าไปสู่ผลที่คาดหวังได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิตยา (2539) พบว่า พิธีกรรมและเวทมนตร์คาถา
ท้าให้ผู้ป่วยเกิดก้าลังใจอันจะส่งผลกระทบที่ดีต่อ
กระบวนการรักษาดังนั้น เวทมนตร์คาถาของหมอ
น้้ามนต์จึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ
เพราะระบบความเช่ือเป็นสิ่งที่ถูกสั่งสมมายาวนานจึง
ย่อมมีผลต่อขวัญก้าลังใจของผู้ป่วยและญาติ ช่วยคลาย
ความวิตกกังวล ท้าให้จิตใจสงบและเกิดผลดีต่อร่างกาย 
(พระมหาทองจันทร์, 2543) จะเห็นได้ว่าการรักษาของ
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หมอน้้ามนต์นอกจากจะรักษาด้านร่างกายแลว้ยังเป็นการ
รักษาทางด้านจิตใจด้วย สอดคล้องกับค้ากล่าวของ นิยม 
(2555) กล่าวว่า “กำรรักษำของหมอน ้ำมนต์เป็นกำร
รักษำเพ่ือช่วยดูแลจิตใจของชำวบ้ำน เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของคนในชุมชน” หากผู้ป่วยสุขภาพจิตดีก็ย่อม
ส่งผลต่อสุขภาพกายท้าให้หายจากโรคกระดูกได้เร็วขึ้น 
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเช่ือว่าหมอน้้ามนต์มีเวทมนตร์คาถา
สามารถรักษาโรคกระดูกให้หายเป็นปกติได้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สัมฤทธิ์ (2549) พบว่า ผู้คนมีความเช่ือ
ว่าอาคมคาถาทีเ่สกเป่ามีความขลังสามารถเรียกกระดูกที่
หักขาดออกจากกันให้กลับคืนติดกันได้ดุจเดิม สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ยิ่งยง และธารา (2538; อ้างอิงจาก มีชัย, 
2543) กล่าวว่า การเป่าคาถาท้าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปะ
ติดต่อเนื้อ หนัง กระดูกที่ช้ารุดเสียหาย เอ็น เส้นเลือด 
เข้าด้วยกัน หล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันและก่อรูปร่าง
ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ พระครู
ประดิษฐ์ (2555) กล่าวว่า “คำถำพ่อประเสริฐว่ำยังไงก็
ไม่รู้ แต่ก็เชื่อในคำถำของท่ำนว่ำท้ำให้อำกำรป่วยหำย
เร็วขึ น” สอดคล้องกับค้ากล่าวของ พุดสา (2555) กล่าวว่า
“คำถำที่หมอน ้ำมนต์เป่ำลงในน ้ำมนต์มีส่วนท้ำให้
ตนเองหำยจำกอำกำรป่วยเพรำะว่ำไม่ได้ไปรักษำกับ
แพทย์แผนปัจจุบัน” หากผู้ป่วยคนใดมีความเช่ือความ
ศรัทธาต่อเวทมนตร์คาถาของหมอน้้ามนต์ก็ยิ่งจะท้าให้
ผู้ป่วยหายจากโรคกระดูกได้เร็วมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สวรรค์ (2541) พบว่า ผู้ป่วยที่มารักษามี
ความเช่ือว่าหมอน้้ามนต์มีเวทมนตร์คาถาส้าหรับรักษา
อาการบาดเจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคกระดูกที่เกิดจาก
อุบัติเหตุเมื่อผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีอาการ
สาหัส มีอาการปวดแสบ ก็จะร้องส่งเสียงดังโอดครวญ
ต่างๆ นานา เมื่อมาให้หมอน้้ามนต์ท้าการบ้าบัดรักษา
โดยการให้ดื่ม อาบ เสก เป่า และบริกรรมคาถาเสร็จ 
อาการเจ็บปวดก็ทุเลาลงเรื่อยๆ จากอาการปวดแสบจะ
เกิดอาการเย็นซาบซ่านไปท่ัวบริเวณที่บาดเจ็บ  

3. พิธีบูชาครู  
พิธีบูชาครูถือเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์ผู้

ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับหมอน้้ามนต์ตลอดจนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้มาช่วยเหลือในการบ้าบัดรักษาผู้ป่วย 

เนื่องจากการรักษาโรคกระดูกเป็นการรักษาทางไสย
ศาสตร์ที่ต้องอาศัยอ้านาจศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นช่วยดล
บัลดาลให้การรักษาประสบความส้าเร็จ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โกมาตร (2536; อ้างอิงจาก สวรรค์, 2541) 
กล่าวว่า ไสยศาสตร์เป็นอ้านาจศักดิ์สิทธ์ิที่ก้าหนดและบง
การความเป็นไปของมนุษย์ อ้านาจเหล่านี้แฝงอยู่และสิง
สถิตย์อยู่ ในสรรพสิ่งทุกหนทุกแห่ง อ้านาจศักดิ์สิทธิ์
เหล่านี้สามารถก่อให้เกิดคุณและโทษได้ ดังนั้น จึงต้องมี
การบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ ท่ีตนเองนับถือให้มาช่วย
บ้าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยผ่านพิธีบูชาครูของหมอ
น้้ามนต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาทองจันทร์
(2543) กล่าวว่า คนอีสานส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ
และมีความเช่ือในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ เมื่อ
ประกอบพิธีไหว้ครูหรือบูชาครูจึงมีการบูชาบูรพาจารย์ที่
ล่วงลับไปแล้วอีกท้ังบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้มาช่วยในการ
รักษาอาการเจ็บป่วย ดังนั้น พิธีกรรมที่จัดขึ้นจึงเป็นการ
บอกกล่าวครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และช่วยสร้าง
บรรยากาศแห่งความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในการรักษา ท้า
ให้ผู้ร่วมพิธีและผู้พบเห็นเกิดความเช่ือและศรัทธาในตัว
หมอน้้ามนต์ท้าให้ผู้ป่วยเกิดก้าลังใจในการต่อสู้กับอาการ
เจ็บป่วย การบูชาครูจึงเป็นพิธีกรรมเริ่มต้นของการรักษา
ผู้ป่วยที่หมอน้้ ามนต์ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณุกา(2545) 
พบว่า ก่อนท้าการรักษาผู้ป่วยหมอพื้นบ้านจะมีการน้า
หมากพลูใส่พานแล้วนิมนต์ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ต่ า งๆ  โดยการระลึกนึกถึ ง เพื่ อ ให้ มา ช่วยในการ
บ้าบัดรักษา การบูชาครูจะกระท้าโดยหมอน้้ามนต์แต่
ผู้ป่วยต้องเตรียมสิ่งของส้าหรับบูชาครูมาเองจากที่บ้าน
ให้ครบตามจ้านวนที่หมอน้้ามนต์บอกกล่าว การเตรียม
สิ่งของส้าหรับบูชาครูเองและครบตามจ้านวนที่ก้าหนด 
ผู้ป่วยมีความเช่ือว่าจะท้าให้หายจากโรคกระดูกเร็วขึ้น 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ เดือน (2555) กล่าวว่า 
“สิ่งของที่บูชำครูถ้ำเฮ็ดถูก เพ่ินก็ว่ำมันสิดีเร็ว กระดูก
มันสิจอดเร็ว” สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ประเสริฐ 
(2555) กล่าวว่า “ถ้ำคนไหนเก็บดอกไม้มำเอง เทียน
เอำมำเอง อะไรอะไรเอง ผลมันจะดีที่คนไข้จะหำยไว” 
เนื่องจากสิ่งของส้าหรับบูชาครูเป็นสิ่งที่ส้าคัญ มีคุณค่า มี
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ความหมายเกี่ยวกับความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ และความ
เป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีกรรมช่วยให้เวทมนตร์
คาถาของหมอน้้ามนต์มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาทองจันทร์ (2543) 
พบว่า เวทมนตร์คาถาที่ใช้ในการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยของ
หมอน้้ามนต์เป็นบทเสกเป่าที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะเข็ดขลังเมื่อ
ได้ท้าพิธีไหว้ครูหรือยกครูตามวิธีที่หมอพื้นบ้านได้เคย
ศึกษามาจากบูรพาจารย์ เ ม่ือคาถามีความขลังและ
ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะท้าให้การรักษาผู้ป่วยของหมอน้้ามนต์
เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ป่วย
ในการเตรียมสิ่งของส้าหรับบูชาครูแสดงให้เห็นถึงความ
เคารพศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเช่ือมั่นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ต้องลงมาช่วยบ้าบัดรักษาตนเองที่บาดเจ็บอยู่ ท้าให้
ผู้ป่วยเกิดก้าลังใจต่อสู้กับอาการเจบ็ป่วยและหายจากโรค
กระดูกได้เร็วขึ้น     

4. น้้ามนต์   
น้้ามนต์ถือเป็นน้้าที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่าน

การเสกเป่าด้วยเวทมนตร์คาถาของหมอน้้ามนต์น้้ามนต์
ท้าจากน้้าสะอาด เช่น น้้าประปา น้้าฝน เนื่องจากการ
รักษานอกจากจะเป่าน้้ามนต์ให้กับผู้ป่วยบริเวณที่มี
อาการบาดเจ็บแล้วยังต้องให้ผู้ป่วยดื่มน้้ามนต์อีกด้วย 
ดังนั้น น้้ามนต์จึงถือเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและขาดไม่ได้ส้าหรับ
การรักษาผู้ป่วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรค์
(2541) พบว่า น้้ามนต์เป็นสิ่งที่จ้าเป็นมากในการ
บ้าบัดรักษาผู้ป่วย น้้ามนต์ที่ใช้ต้องผ่านการบริกรรมเวท
มนตร์คาถาจากหมอน้้ามนต์ น้้ามนต์เป็นน้้าที่ปลุกเสก
ด้วยมนต์คาถาเพื่อรักษาโรคหรือป้องกันโรคต่างๆ 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ เดือน (2555) กล่าวว่า
“น ้ำมนต์เป็นน ้ำท่ีศักดิ์สิทธิ์หมอน ้ำมนต์ใช้น ้ำมนต์เพียง
อย่ำงเดียวในกำรรักษำเพ่ินถำมว่ำหม่องไหนมันเจ็บ 
หม่องไหนมันหัก เฮำก็ว่ำหม่องนี มันหัก เพ่ินก็เป่ำลง
เลย” สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ประจวบ (2555) กล่าว
ว่า “ตอนที่ตนกระดูกใบหน้ำหัก หมอน ้ำมนต์บอกให้
น้ำน ้ำมนต์ไปล้ำงหน้ำและด่ืมทุกวัน ท้ำให้อำกำรปวด
กระดูกทุเลำและหำยเป็นปกติ” และยังสอดคล้องกับค้า
กล่าวของ ค้าพัน (2555) กล่าวว่า“ตนได้น้ำน ้ำมนต์ไป
ให้ญำติเพ่ือใช้รักษำอำกำรปวดกระดูก โดยกำรด่ืมและ

ทำติดต่อกัน 7 วัน อำกำรปวดก็ดีขึ นและหำยเป็น
ปกติ” ท้าให้ผู้ป่วยมีความเช่ือว่าน้้ามนต์สามารถรักษา
โรคกระดูกให้หายได้เนื่องจากช่วยให้กระดูกที่แตกหักต่อ
ประสานกันได้ยิ่งเร็วข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา
(2539) พบว่าการท้าพิธีเสกก้ากับพระคาถาลงไปที่ยา
รักษาโรคกระดูกจะท้าให้ยาเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมี
ประสิทธิภาพช่วยให้กระดูกประสานเชื่อมติดกันเร็วยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มารักษากับหมอน้้ามนต์เช่ือว่าน้้ามนต์
สามารถรักษาโรคกระดูกให้หายเป็นปกติได้ นอกจากนี้
ยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยเช่ือเรื่อง
การรักษากับหมอน้้ามนต์เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไป
รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อน  เมื่อกลับจาก
โรงพยาบาลแล้วอาการป่วยยังไม่ดีขึ้น เช่น ยังคงมีอาการ
ปวดกระดูกอยู่คนเฒ่าคนแก่หรือญาติๆ จะแนะน้าให้มา
รักษากับหมอน้้ามนต์  ซึ่ งผลปรากฏว่าอาการปวด
ดังกล่าวได้ทุ เลาและหายสนิทอย่างหน้าอัศจรรย์ 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ เดือน (2555) กล่าวว่า “ครั ง
แรกที่หมอน ้ำมนต์เป่ำน ้ำมนต์ให้กับหลำนชำย ขำข้ำง
ที่หักเร่ิมกระดิกได้ อำกำรปวดกระดูกเร่ิมทุเลำลง 
สังเกตได้จำกหลำนชำยไม่ร้องไห้เหมือนตอนที่อยู่
โรงพยำบำล ตอนนั นมันปวด  มันร้องไห้อย่ำงเดียวเมื่อ
กลับจำกโรงพยำบำลหมอไม่ได้ให้ยำอะไรมำเลย ถ้ำ
ไม่ได้หมอน ้ำมนต์คงสิแย่หมอน ้ำมนต์เพ่ินมีเวท-มนตร์
คำถำเสกเป่ำให้หำยกระดูกหักได้” สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มีชัย (2543) พบว่า หากผู้ป่วยรักษากับ
แพทย์ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่หายทางเลือกสุดท้าย
ของผู้ป่วยคือการไปรับการบ้าบัดรักษากับหมอพื้นบ้าน
จนกระทั่งหายเป็นปกติ 

5. วิธีการรักษา  
การรักษาโรคกระดูกของหมอน้้ามนต์จะใช้น้้ามนต์

เพียงอย่างเดียวในการรักษา โรคกระดูกแต่ละชนิดหมอ
น้้ามนต์จะใช้วิธีการรักษาเหมือนกันโดยน้าน้้ามนต์เป่าลง
บริเวณที่เป็นโรคกระดูก ให้ผู้ป่วยดื่มน้้ามนต์ น้าน้้ามนต์
มาประพรม ลูบ หรือทาแล้วผูกแขนด้วยด้ายสายสิญจน์
พร้ อมกั บแนะน้ าวิ ธี ก าร รั กษา ให้ ผู้ ป่ วยรั บทราบ 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ค้าตัน (2555) กล่าวว่า “หมอ
น ้ำมนต์ท่องคำถำปลุกเสกน ้ำมนต์ แล้วน้ำน ้ำมนต์มำ
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เป่ำลงบนขำซ้ำยของลูกชำยที่เข้ำเฝือกอยู่ เป่ำทับ
เฝือกที่โรงพยำบำลเข้ำมำให้โดยไม่มีกำรถอดเฝือกออก 
จำกนั นหมอน ้ำมนต์ได้น้ำน ้ำมนต์ให้ลูกชำยด่ืม และ
แนะน้ำว่ำให้น้ำน ้ำมนต์ที่เหลือทำทับบริเวณเฝือกทุก
วันจนกว่ำจะหำยใช้เวลำรักษำทั งสิ น 15 วัน ลูกชำย
จึงหำยเป็นปกติ” และยังสอดคล้องกับค้ากล่าวของ 
ประไพศรี (2555) กล่าวว่า “หมอน ้ำมนต์ท่องคำถำเพ่ือ
ท้ำน ้ำมนต์ เป่ำน ้ำมนต์บริเวณกระดูกที่ร้ำว แล้วให้ด่ืม
น ้ำมนต์ กำรรักษำแต่ละครั งใช้เวลำ 5 นำที ในช่วง
เวลำเย็นก่อนตะวันตกดิน หมอน ้ำมนต์ใช้เวลำรักษำ
อำทิตย์กว่ำๆ ก็หำยเป็นปกติ”ท้าให้ผู้ป่วยมีความเช่ือ
เกี่ยวกับผลการรักษาของหมอน้้ามนต์และมีการแนะน้า
ผู้ป่วยคนอ่ืนๆ ให้มารักษากับหมอน้้ามนต์ด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สวรรค์ (2541) พบว่า ผู้ป่วยและญาติ
ของผู้ป่วยมีความเช่ือ ความศรัทธาต่อการบ้าบัดรักษา
โรคกระดูกของหมอน้้ามนต์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากเมื่อ
มีญาติหรือคนรู้จักได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ ก็จะแนะน้าให้ไปบ้าบัดรักษากับหมอน้้ามนต์ 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ สมัย(2555) กล่าวว่า “หำก
ตนประสบอุบัติเหตุก็จะมำรักษำกับหมอน ้ำมนต์ท่ำนนี 
อีก และจะแนะน้ำผู้ท่ีมีปัญหำโรคกระดูกให้มำรักษำกับ
หมอน ้ำมนต์ด้วย”และยังสอดคล้องกับค้ากล่าวของ 
เดือน(2555) กล่าวว่า “ก็บอกต่อๆ กันไปนั่นหล่ะ เป็น
หยังคือไปเป่ำน ้ำมนต์กับพ่อใหญ่เสริฐนั่นสิน่ำ และ
ต่อไปหำกผู้ใดถำมว่ำผู้ใดเป่ำดี เฮำก็ว่ำพ่อใหญ่
ประเสริฐคือเก่ำ”อย่างไรก็ตามแม้ผู้ป่วยจะเช่ือว่าหมอ
น้้ามนต์มีเวทมนตร์คาถาสามารถรักษาโรคกระดูกให้หาย
ได้แต่ส่วนใหญ่เมื่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุก็จะไปรักษาที่
โรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยมารักษากับหมอน้้ามนต์ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากการแพทย์สมัยใหม่มีระบบ
การรักษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ดีกว่า
หมอน้้ามนต์ มีเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย 
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช้านาญและหลากหลาย 
เสริมสร้างความเ ช่ือมั่นให้กับผู้ป่วยได้ เป็นอย่างดี 
แม้กระทั่งตัวหมอน้้ามนต์เองยังแนะน้าผู้ป่วยให้ไปรักษา
ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยมารักษากับตน“ถ้ำเป็นมำกก็
ต้องให้เขำไปรักษำทำงโน้นก่อน ถ้ำขำหักขำอะไรเขำก็

เข้ำ เฝือกให้ก่อน แล้วจึงมำรักษำกับเรำทำงนี  อะไร 
อะไรจะดึงมำใส่แ ต่เรำก็ไม่ ได้ทำงโน้น เขำเ รียน
มำเนอะ”(ประเสริฐ, 2555)หมอน้้ามนต์จึงเป็นทางเลือก
หนึ่งส้าหรับผู้ป่วยแม้จะไม่ใช่ทางเลือกหลัก แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าระบบความเช่ือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็ยังคงมี
อิทธิพลอยู่เหนือความคิดและการกระท้าของผู้ป่วยอยู่
พอควรความต้องการแสวงหาสิ่งคุ้มครองป้องกันและ
บันดาลให้หายจากอาการเจ็บป่วยจึงเป็นเหตุส้าคัญที่ท้า
ให้ผู้ป่วยเลือกมารักษากับหมอน้้ามนต์ควบคู่ไปกับแพทย์
แผนปัจจุบัน แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะไม่เคยมีประสบการณ์
ในการรักษากับหมอน้้ามนต์มาก่อนก็ตาม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรณุกา (2545) พบว่า ผู้ป่วยที่มารักษากับ
หมอพื้นบ้านมี 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยท่ีมีอาการไม่มากกับ
ผู้ป่วยที่มีอาการสาหัสโดยผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลก่อนแล้วจึงมาให้หมอพื้นบ้านรักษาต่อ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา (2539) พบว่า เมื่อ
ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุแล้วมีสภาพที่ญาติไม่แน่ใจว่าจะ
เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ก็มักจะน้าส่งโรงพยาบาล
อ้าเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดก่อน แล้วจึงมาขอรับการ
รักษาเกี่ยวกับกระดูกกับหมอพื้นบ้านในภายหลัง และ
เท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพที่มีอันตราย
ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตมาให้หมอพื้นบ้านรักษา ซึ่งถ้ามีก็จะ
แนะน้าให้ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วค่อยมารักษากระดูกกันทีหลัง 

6. การปลงคาย 
เมื่อหมอน้้ามนต์รักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติ ผู้ป่วย

ต้องกลับมาปลงคายที่บ้านของหมอน้้ามนต์ หากไม่มา
ปลงคายครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะดลบันดาล
ให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับผู้ป่วยและหมอน้้ามนต์ สอดคล้องกับ
ค้ากล่าวของ ประไพศรี (2555)กล่าวว่า “เมื่อหำยจำก
อำกำรเจ็บป่วยต้องมำปลงคำยกับหมอน ้ำมนต์ หำกไม่
มำปลงคำยจะท้ำให้ครูอำจำรย์และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่ำงๆ 
ดลบันดำลให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ นกับคนป่วยหมอน ้ำมนต์”
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ พระครูประดิษฐ์ (2555) 
กล่าวว่า “กำรปลงคำยจะเกิดผลดีแก่ตัวคนไข้และหมอ
น ้ำมนต์ ถ้ำคนไข้ไม่มำปลงคำยจะแพ้ที่หมอน ้ำมนต์ 
โดยมนต์คำถำจะย้อนกลับไปที่หมอน ้ำมนต์จะท้ำให้
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ประสบอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรไปแทนคนป่วย”ผู้ป่วยจึง
มีความเช่ือและมาปลงคายตามวันเวลาท่ีก้าหนด การ
ปลงคายถือเป็นการบอกกล่าวครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ทั้งหลายที่เคยมาช่วยบ้าบัดรักษาอาการป่วยโรคกระดูก
ว่าได้หายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ตลอดจนเป็นการอธิ
ฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองไม่ให้กลับมาป่วยเป็นโรค
กระดูกซ้้าอีกสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรค์ (2541) 
พบว่าหากผู้ป่วยไม่มาปลงคายจะท้าให้เกิดการเจ็บป่วย
อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากก่อนการรักษาผู้ป่วยได้เตรียมสิ่งของ 
ได้แก่ ขันธ์ 5 และค่าคาย 6 บาท ให้หมอน้้ามนต์ใช้
ประกอบพิธีบูชาครูเพื่อบอกกล่าวครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์
ให้มาช่วยบ้าบัดรักษา เรียกว่า “ขึ นคำย”เมื่อรักษาเสร็จ
และหายเป็นปกติจึงต้องบอกกล่าวให้ครูอาจารย์และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ได้รับทราบ เรียกว่า “ปลงคำย” เสมือนเป็น
การบอกลาสิ่งของที่เคยใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วย 
โดยผู้ป่วยจะมาปลงคายในวันอังคารเวลาใดก็ได้แต่ส่วน
ใหญ่จะมาช่วงเวลาเย็น โดยจัดเตรียมสิ่งของมาปลงคาย
ตามค้าบอกกล่าวของหมอน้้ามนต์ แล้วยกถาดเครื่องปลง
คายขึ้นอธิฐานบอกกล่าวกับครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
เมื่อผู้ป่วยปลงคายเสร็จในช่วงเย็น ช่วงหัวค่้าก่อนเข้า
นอนหมอน้้ามนต์จะท้าพิธีปลงคายต่อจากผู้ป่วยอีกครั้ง
โดยยกถาดเครื่องปลงคายดังกล่าวอธิฐานบอกกล่าวกับ
ครูอาจารย์ว่า “คนนั น คนนี  เขำมำแล้วนะ เขำหำย
แล้ว เขำมำปลงคำย ขอให้เขำอย่ำงนั น อย่ำงนี เรำก็
พูดไปโดยพูดแต่สิ่งที่ดี”(ประเสริฐ, 2555) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาทองจันทร์ (2553) พบว่า หมอ
น้้ามนต์รับพานปลงคายไปบูชาไว้ในห้องพระกราบพระ 3 
ครั้งยกพานปลงคายขึ้นระหว่างอก แล้วระลึกถึงคุณครูบา
อาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้และบอกว่าได้รักษา
ผู้ป่วยรายนี้หายแล้วและเขาก็มาปลงคายแล้วขอให้เขามี
แต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป 

7. การปฏิบัติตนของผู้ป่วย 
หมอน้้ามนต์จะใช้เวทมนตร์คาถาเสกเป่าลงในน้้า

สะอาดเพื่อใช้บ้าบัดรักษาผู้ป่วย หากผู้ป่วยคนใดปฏิบัติ
ตามค้าแนะน้าของหมอน้้ามนต์จะท้าให้หายจากโรค
กระดูกเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากหมอน้้ามนต์เป็นผู้สืบทอดวิชา
มาจากครูอาจารย์ย่อมทราบดีว่าผู้ป่วยควรจะปฏิบัติ

อย่างไรจึงจะท้าให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพ เช่น ต้อง
เก็บน้้ามนต์ไว้บนที่สูง ห้ามผู้อื่นสัมผัสน้้ามนต์ ห้ามผู้ป่วย
ดื่มสุรา เป็นต้นสอดคล้องกับค้ากล่าวของ พระครู
ประดิษฐ์ (2555) กล่าวว่า“หมอน ้ำมนต์ให้วำงน ้ำมนต์
ไว้ที่หัวเตียงหรือหัวที่นอนที่ เรำนอนนั่นแหละ ซ่ึง
ข้อแนะน้ำนี มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรรักษำ ถ้ำเรำไว้ในที่
ต้่ำหรือเด็กหรืออะไรมันมำเล่นเนี่ย มันก็คล้ำยกับว่ำไม่
เคำรพคำถำที่ร่ำยลงในน ้ำมนต์ มนต์ก็จะเสื่อมอะไรนี่
แหละ ท้ำให้เรำรักษำหำยยำกขึ น”และยังสอดคล้องกับ
ค้ากล่าวของพุดสา (2555) กล่าวว่า “น ้ำมนต์ที่น้ำ
กลับไปให้วำงบนที่สูง ห้ำมวำงในต้่ำ ห้ำมเด็กมำเล่น 
และห้ำมให้ ผู้อื่นมำ ด่ืมเพรำะจะท้ำ ให้หำยช้ำ ”
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ วีรศักดิ์  (2555) กล่าวว่า
“หมอน ้ำมนต์ให้น้ำน ้ำมนต์ไว้บนหัวนอนก็ได้บนหิ งก็ได้
ห้ำมเอำไว้ใต้เท้ำ ใต้เตียงเพรำะว่ำคะล้ำจะหำยช้ำ 
ห้ำมให้เด็กเล่น เวลำจะกินให้อธิฐำนถึงครูบำอำจำรย์
ขอให้หำย ถ้ำเจ็บก็เอำมำทำ ไม่ต้องใช้ยำนวด กินแล้ว
ก็ทำ กินแล้วก็ทำเร่ือยๆ” ท้าให้ผู้ป่วยแต่ละคนปฏิบัติ
ตนตามค้าแนะน้าของหมอน้้ ามนต์อย่างเคร่ งครัด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุษา(2550) พบว่า การ
รักษาโรคกระดูกของหมอพื้นบ้านต้องอาศัยความเช่ือใน
ตัวหมอเป็นสิ่งส้าคัญรวมทั้งต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของหมออย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการ
รับประทานอาหารและการปฏิบัติตน ซึ่งการปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของหมอน้้ามนต์แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความ
เช่ือความศรัทธาในกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมสิ่งของมาบูชาครู การเก็บรักษาน้้ามนต์ น้าน้้ามนต์
มาดื่มกินบ่อยๆ ห้ามรักษากับหมอน้้ามันให้รักษากับหมอ
น้้ามนต์อย่างเดียว ค้าแนะน้าเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความ
ขลังและศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนตร์คาถา ช่วยให้ผู้ป่วยหาย
จากโรคกระดูกได้เร็วขึ้นท้ังสิ้น สอดคล้องกับค้ากล่าวของ 
ประเสริฐ (2555) กล่าวว่า “กำรรักษำโรคกระดูกมันอยู่
กับควำมเชื่อด้วย ถ้ำเขำไม่เป่ำกับเรำแล้ว เขำหมด
ศรัทธำ ควำมเชื่อก็ไม่มี รักษำยังไงก็ไม่หำย” 

8.การปฏิบัติตนของหมอน้้ามนต์ 
หมอน้้ามนต์เป็นผู้ที่ผ่านการเล่าเรียนวิชาจากครู

อาจารย์ที่มีเวทมนตร์คาถา ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติ
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ของหมอน้้ามนต์จึงแตกต่างจากบุคคลทั่วไปโดยยึด
รูปแบบตามที่ได้สืบทอดมาจากครูอาจารย์ และเป็นไป
ตามหลักค้าสอนของพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สวรรค์ (2541) พบว่าหมอน้้ามนต์ต้องเป็นผู้
ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน มีเมตามีศีลธรรม มีความ
ศรัทธาเช่ือมั่น มีความย้าเกรงต่อครู ถ้าครูห้ามมิให้
กระท้าสิ่งใดต้องไม่กระท้าเป็นอันขาด เช่น ห้ามดื่มเหล้า 
ห้ามกินของจากการบูชาหรือของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ 
ห้ามกินข้าวในงานศพที่มีศพอยู่ในบ้าน ให้ศพเคลื่อนไป
วัดเพื่อฌาปนกิจก่อนหรือเคลื่อนออกจากบ้านก่อนหมอ
น้้ามนต์จึงจะสามารถกินข้าวในงานได้ ห้ามกินผักที่มีช่ือ
ขึ้นด้วยค้าว่า “บัก” ในภาษาอีสาน ได้แก่ บักน้้า บักอึ 
บักโตน ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามหรือคะล้าที่หมอ
น้้ามนต์ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ละเมิดไม่ได้ 
หากละเมิดจะถือว่าผิดครูท้าให้การรักษาผู้ป่วยไม่ประสบ
ความส้าเร็จ  (สมจิตร, 2555) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มีชัย (2543) พบว่า หมอพื้นบ้านคนใดมีความประพฤติ
ไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เอาใจใส่ในการ
รักษา ชาวบ้านจะไม่เช่ือถือและจะไม่มารักษากับหมอ
พื้นบ้านจนในที่สุดต้องเลิกอาชีพนี้ไปเพราะเช่ือว่าการ
ประพฤติไม่ดีจะท้าให้วิชาไม่ศักดิ์สิทธิ์และรักษาไม่ได้ผล 
ในทางตรงข้ามหากหมอน้้ามนต์ปฏิบัติตามด้วยความ
เคารพศรัทธาก็จะน้าผลดีมาสู่หมอน้้ามนต์ท้าให้การ
รักษาประสบความส้าเร็จ ผู้ป่วยจึงมีความเช่ือในการ
ปฏิบัติตนของหมอน้้ามนต์ว่าหากหมอน้้ามนต์ปฏิบัติดีจะ
ส่งผลต่อความขลังและศักดิ์สิทธ์ิของเวทมนตร์คาถาท้าให้
การรักษาประสบความส้าเร็จหากหมอน้้ามนต์ปฏิบัติตน
ไม่ดีเวทมนตร์คาถาท่ีหมอน้้ามนต์มีก็จะเสื่อมรักษาผู้ป่วย
เท่าไรก็ไม่หาย โดยที่ผ่านมาหมอน้้ามนต์มีการปฏิบัติตน
ตามข้อห้ามหรือคะล้าอย่างเคร่งครัดท้าให้ผลการรักษามี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค้ากล่าวของ ค้าพัน (2555) 
กล่าวว่า “ตนเองไม่ทรำบว่ำหมอน ้ำมนต์มีข้อปฏิบัติ
อย่ำงไรบ้ำง แต่ถ้ำหมอน ้ำมนต์ท้ำดีปฏิบัติดีย่อมส่งผล
ต่อควำมส้ำเร็จในกำรรักษำ หำกปฏิบัติตัวไม่ดีก็จะไม่มี
บุคคลใดไปรักษำด้วย แต่หมอน ้ำมนต์คนนี เขำเป็นดีอยู่
หรอก เขำไม่ด่ืมเหล้ำ สูบยำ เมำสุรำ ตั งแต่ไหนแล้ว” 
สอดคล้องกับค้ากล่าวของ พระครูประดิษฐ์ (2555) 

กล่าวว่า “ถ้ำหมอน ้ำมนต์ปฏิบัติตนไม่ดีคล้ำยๆ กับ
มนต์มันจะเส่ือมรักษำคนไข้ไม่หำย ต้องอยู่ในศีล 5 
คำถำถึงจะดี” 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้ป่วยที่มารักษาโรคกระดูกกับหมอน้้ามนต์มีความ

เช่ือว่าหมอน้้ามนต์สามารถรักษาโรคกระดูกให้หายได้
และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ประกอบด้วย
1) สถานที่รักษา 2) เวทมนตร์คาถา 3) พิธีบูชาครู 4) 
น้้ามนต์ 5) วิธีการรักษา 6) การปลงคาย 7) การปฏิบัติ
ตนของผู้ป่วย และ 8) การปฏิบัติตนของหมอน้้ามนต์มี
ส่วนส้าคัญท้าให้หายจากโรคกระดูกได้เร็วข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

การรักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุของหมอน้้ามนต์
พื้นบ้านเป็นการรักษาตามความเช่ือของแต่ละบุคคล 
ดังนั้น ผู้ที่จะมารับการรักษาจ้าเป็นต้องมีความเช่ือความ
ศรัทธาและต้องปฏิบัติตามค้าบอกกล่าวของหมอน้้ามนต์
อย่างเคร่งครัด และควรพิจารณาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ก่อนเข้ารับการรักษา หากพบว่าบาดเจ็บรุนแรงควรเข้า
รับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขก่อนแล้วจึงมา
รักษากับหมอน้้ามนต์ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาแนวทางการอนุรักษ์/สืบทอดกระบวนการ
รักษาโรคกระดูกจากอุบัติเหตุของหมอน้้ามนต์ เพราะถือ 
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THE STUDY OF THE ETHNIC IDENTITY EXISTENCE OF THE PHUTAI 
AT BANTONNALABTAMBON BANTON BANDUNG UDON THANI 

นวรัตน์ บุญภลิะ  Navarat Boonpila 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลถ่อนนาลับอ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี” มี

วัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ 2) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับและ 
3) ศึกษากระบวนการด ารงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับผลวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้  1. อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ 
ยังคงสืบทอดไว้อย่างพอสมควร แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงมีการปรับเปลี่ยนไปมาก จนท า
ให้อัตลักษณ์มีลักษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างชาวผู้ไทกับชาวไทยอีสาน 2.กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ตามยุคสมัยเพื่อความอยู่รอด
ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
วัฒนธรรม 3.กระบวนการด ารงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับได้สะท้อนให้เห็นว่าอัตลักษณ์ต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ยังมี
การสืบทอดไว้อย่างต่อเนื่องชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับยังคงพยายามด ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านระบบคุณค่า
ความเช่ือ ความคิด ประเพณีและพิธีกรรม เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่าอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลั บ ได้สะท้อนถึงความ
กตัญญูกตเวที ความมีระเบียบวินัย มีจิตส านึกทางสังคม มีความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ 

ABSTRACT 
The purposes of this study were; 1) to study the identity of the Phutai at Bantonnalab at Bandung Udon 

Thani 2) to study the process of the identity creation of the Phutai and 3) to study the process of the identity 
conservation of the Phutai.The findings were summarized below;1.The identity of the Phutai at Bantonnalab 
Bandung Udon Thani was still inherited but it had been modified due to the changing of economic, society and 
cultures.Therefore, their identity had been harmonious between the Phutai and Esan. 2. The process of the 
identity creation according to the ages for existence of the Phutai group at Bantonnalab had been changed. These 
changes affected economic, society, cultures and psychology. 3. The process of the identity conservation of the 
Phutai at Bantonnalab under the context of the society and economy reflected how various identities had been 
modified but there was still the ongoing inheritance.However, the Phutai at Bantonnalab were still trying to 
conserve their identity continuously through the value belief system, notion, traditions and rituals. When analyzed 
the overall identity found that the Phutai identity at Bantonnalab Bandung Udon Thani was reflected on the 
gratitude consciousness, discipline, social knowledge, elegant personality, harmony, and generosity of the Phutai 
at Bantonnalab.   
 
ค าส าคัญ : การด ารงอยู,่ อัตลักษณ,์ ชนชาติพันธ์ผู้ไท, กระบวนการสร้างและกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ ์
Key Words: existence, identity, the Phutai, The process of the identity creation and the identity inheritance 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน หลักฐานต่างๆ หลายอย่างในทางประวัติศาสตร ์ช้ี
ชัดว่า ในอดีตมีชาวต่างชาติได้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับ
สังคมไทยตลอดเวลาซึ่งในบรรดาชนชาติต่างๆมีกลุ่มชาติ
พันธุ ์ที่หลากหลาย  กลุ่มชาวผู้ไทเป็นชาติพันธ์ุหนึ่งที่เข้ามา
อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานและต่อมาได้เพิ่มจ านวน
มากขึ้นจึงท าให้วัฒนธรรมและประเพณีหลายอย่างของ 
ชาวผู้ไทได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย  
เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันมีลูกหลานคนชาวผู้ไทกลุ่มต่าง ๆ 
อยู่อาศัยทั่วไปในประเทศไทยและ ภาคอีสานเป็นพื้นที่หนึ่ง 
ที่มีชาวผู้ไทและลูกหลานชาวผู้ไทอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
มากมาย 
 ชาวผู้ไทมีบรรพบุรุษที่มีต้นก าเนิดบริเวณสิบ
สองจุไทซึ่งเป็นมณฑลในทางตอนเหนือของจีน เมื่อราว 
2,700 ปีที่แล้ว เน่ืองจากความไม่สงบทางสังคมและการ
รุกรานจากผู้ยึดครองต่างชาติ ตั้งแต่ยุคราชวงศ์จิ้น เป็นต้น
มา ชาวผู้ไทได้อพยพลงใต้ และได้แพร่กระจายอาศัยอยู่ใน
ภาคอีสานของประเทศไทย เน่ืองจากปัญหาหลายอย่าง 
เช่น ปัญหาการเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาขาดแคลน
ที่ดินท ามาหากิน ปัญหาความยากจน ฯลฯ ท าให้ชาวผู้ไท
ได้อพยพมาอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วภาคอีสาน ชาวผู้ไท
กับชาวไทยในภาคอีสาน มีความแตกต่างกันหลายประการ
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุอาทิเช่น  สภาพแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  เศรษฐกิจและการเมืองมี
ความแตกต่างกัน นโยบายของภาครัฐแต่ละยุคสมัยมีการ
เปลี่ยนแปลงเสมอ และการอพยพย้ายถิ่นก็ส่งผลกระทบ
เช่นกัน ฯลฯ ถึ งแม้จะมีการผสมผสานกันหรือการ
เปลี่ยนแปลงกันบ้าง แต่ประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่าง
ของชาวผู้ไทก็ได้สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย แม้จะไม่หวือ
หวา  แต่ก็ยังคงความเป็นดั้งเดิมอยู่  ซึ่งได้สร้างความ
ภาคภูมิใจยังชาวผู้ไทรุ่นหลัง   เนื่องจากชุมชนชาวผู้ไทมี
การเคลื่อนไหว  และการย้ายถิ่นโดยมีเหตุจ าเป็นหลาย
อย่างท าให้ชาวผู้ ไทมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมต่างๆจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของ
ตัวเอง 

 ชาวผู้ไทเป็นชนเผ่าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ใน
ด้านความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆ เป็นอัตลักษณ์ที่แสดง
ความเป็นตัวตน  จากทุกชนเผ่าจะสร้างอัตลักษณ์ที่ร่วมกัน
และแตกต่างกัน เช่น การถ่ายภูมิปัญญาด้านอาหาร  การ
แต่งกาย การใช้ภาษาผู้ไท เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้
ไท  การรวมกลุ่ม ด ารงรักษาวัฒนธรรม วิธีคิด ความเช่ือ
และศาสนา ฯลฯ อัตลักษณ์เหล่าน้ีมีกระบวนการ สืบทอด
และกระบวนการสร้างข้ึนมาใหม่ตามการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์ทางสังคม อัตลักษณ์ชาวผู้ไทเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า ในแต่ละยุคสมัยชาวผู้ไทได้ร่วมกันสร้างชุมชนหรือ
การจัดกิจกรรมและ พิธีกรรมต่างๆเพื่อสืบทอดและสร้างอัต
ลักษณ์ชาวผู้ไท ท าให้อัตลักษณ์ชาวผู้ไทมีการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู สร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นอัต
ลักษณ์ของชาวผู้ไท การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน ท าให้อัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  การที่ชาวชาวผู้ไทได้รับ
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาท าให้สมาชิกในชุมชนระดับต่างๆ ต้อง
ปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงวิถี ชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมประเพณีไปอย่างมากแต่สิ่งที่ยังคงแสดงให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทได้อย่างชัดเจน คือการให้
ความส าคัญกับการศึกษาและการรวมกลุ่ม  ซึ่งเป็นเรื่อง
ของวิถีสังคม ความเช่ือพิธีกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้านอาหาร การแต่งกาย การใช้ภาษาผู้ไท ที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษมานานนับหลายร้อยปี แม้ว่ารายละเอียดอาจจะ
เลือนหายไปบ้าง แต่ก็ได้แสดงให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์
ของชาวชาวผู้ไท 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยเป็นลูกหลานชาวผู้ไทบ้านถ่อนนา
ลั บจึ ง เห็ น ว่ าพัฒนาการของอั ต ลั กษณ์ จนกระทั่ ง
กระบวนการสร้างและกระบวนการด ารงอัตลักษณ์ของชาว
ผู้ไทเป็นสิ่งที่น่าศึกษา จึงได้เสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง“การ
ด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ 
ต าบลบ้านถ่อนาลับ อ าเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี”โดยมี
ความมุ่งหมายว่า ผลการศึกษาดังกล่าวช่วยให้เกิดองค์
ความรู้ เกี่ยวกับชาวผู้ ไทมากยิ่งขึ้น และผลการศึกษา
สามารถใช้เป็นข้อมูล ในการศึกษาชาวชาวผู้ไทอื่นๆ อีก
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) ศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้าน
อาหาร การแต่งกาย การใช้ภาษาผู้ไทของชาวผู้ไทบ้านถ่อน
นาลับ ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 2) ศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้านอาหาร การแต่งกาย การใช้ภาษาผู้ไท
ของชาวผู ้ไทบ้านถ่อนนาล ับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี  
 3) ศึกษากระบวนการด ารงอัตลักษณ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้านอาหาร การแต่งกาย การใช้ภาษาผู้ไท
ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของ
ชนชาติพันธุ์ชาวผู้ไทในจังหวัดอุดรธานีใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) แล้วน า เสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Descriptive) โดยก าหนดวิธีการและขั้นตอนการวิจัยไว้ 
ดังนี ้

1. ขอบเขตของการวิจัย 
1.1 ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยบริบททาง

สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธ์ผู้ไท ใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธาน ี

1.2 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธ์
ผู้ไทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกระบวนการด ารงอยู่ของอัต
ลักษณ์ชาติพันธ์ผู้ไท ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  

1.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีคือ ชนชาติพันธ์ผู้ไทบ้าน
ถ่อนนาลับ ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี 
 2.ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   2.1 ประชากรคือ ชนชาติพันธ์ผู้ไทบ้านถ่อนนา
ลับ ต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดงุจังหวัดอุดรธาน ี
  2.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) ศึกษาจากกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
พื้นถิ่นด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย ด้านภาษา ได้แก่ 

ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมต าบลพระสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านและ
ชาวบ้าน  

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 3.1 แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

บริบททางสังคมความเป็นมา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชาติพันธ์ผู้ไท 

 3.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวความคิดและกระบวนการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมด้านภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยการลงไปพบผู้น าชุมชนเพื่อ
แจ้งหลักการและเหตุผลการลงมาศึกษาวิจัย ออกเก็บ
รวบรวมข้อมูลชุมชน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ การถอดบทเรียน การจัดเวทีสาธารณะเพื่อการ
ตรวจสอบข้อมูลกับชุมชน การตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
สังเกตโดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ“สามเส้า” (Triangulation) 
 5. ขั้นการระดมความคิดเห็นเพื่อตีความหมาย
วัฒนธรรมด้านภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารเพื่อ
น าสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวผู้ไทย 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 7. การน าเสนอข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพน าเสนอใน
รูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์(Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ  
อ า เภอบ้านดุง  จั งหวัดอุดรธานี” โดยแบ่งประเด็น
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นประเด็นแรกคือ ศึกษาอัต
ลักษณ์ของชาวผู้ไทในแต่ละช่วงเวลาประเด็นที่สอง ศึกษา
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทและประเด็นท่ีสาม
คือ ศึกษาการด ารงอัตลักษณ์ชาวผู้ไท การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
ตนเองโดยใช้หลายวิธี ได้แก่การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
การสังเกต การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการ
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บันทึกข้อมูลด้วยการเขียนถ่ายภาพ และบันทึกเสียง ผู้วิจัย
ได้ตรวจสอบความสมบูรณข์องข้อมูลแยกแยะเป็นหมวดหมู่
ตีความและน าเสนอด้วยการบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี ้

ชาวผู้ไทหมู่บ้านถ่อนนาลับ ต าบลถ่อนนาลับ 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีใช้ความเช่ือ วัฒนธรรมและ
ประเพณีเป็นแบบแผนเป็นตัวก ากับพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตโดยมีกลไกของชุมชน 2 ส่วนที่ประกอบด้วย     
1) ผู้น าและคณะกรรมการของชุมชนท าหน้าที่ติดต่อสือ่สาร
กับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 2) ผู้อาวุโส ท าหน้าที่ให้ค า
ช้ีแนะ ปรึกษากับชุมชนตลอดทั้งดูแลความสงบสุขในชุมชน 
ผู้น าทั้ง 2 ส่วนนี้ถือเป็นเสาหลักค้ ายันชุมชนตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษทั้งหมดจึงถือได้ว่าเป็นทุนดั้ งเดิมหรือเป็น
ศักยภาพของชุมชนเมื่อระยะเวลาผ่านไปตามพัฒนาการ
ของยุคสมัยในจังหวัดอุดรธานี ชุมชนชาวผู้ไทไม่ได้เป็น
ชุมชนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับ
ภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าด้วยความพยายามของระบบ
รัฐไทย ด้วยมาตรการการส่งเสริมการพัฒนาและนโยบาย
ควบคุมต่าง ๆหรือการที่ ชุมชนต้องปะทะกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ ที่มีการบริโภควัตถุที่เกินความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานในการด ารงชีพตามกระแสบริโภควัตถุซึ่งเป็น
กระแสหลักของโลกปัจจุบันจากการศึกษาเห็นได้ว่า
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลานั้นพบว่า  

การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ 1 ก่อนที่ชุมชนชาวผู้
ไทยังไม่มีอิทธิพลจากภายนอกที่เป็นอ านาจทุนเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวการด าเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นไปตามความเช่ือ
วัฒนธรรมและประเพณีหาอยู่หากินกับธรรมชาติฐาน
ความคิด กลไกและวิธีการด ารงรักษาอัตลักษณ์ในช่วงเวลา
นี้ จึงเป็นฐานคิดที่ผูกติดอยู่กับความเช่ือที่ถือว่าชาวผู้ไททุก
คนเป็น พี่น้องกัน ผู้อาวุโสทุกคนมีคุณค่าควรแก่การเคารพ 
มีวิถีการด ารงชีพเพื่อความอยู่รอดชาวผู้ไทให้คุณค่าและ
ความเคารพต่อบรรพบุรุษ โดยมีพิธีกรรมตามประเพณี
ดั้งเดิม ระบบผู้ปกครองและระบบอาวุโสยังคงเป็นกลไก
หลัก ท าหน้าที่ปกครองอยู่ร่วมกัน มีสิทธิและอ านาจการ
ตัดสินใจในการปกครองดูแลตนเองอย่างอิสระ มีวิธีการ
ด ารงรักษาอัตลักษณ์ผ่านความเชื่อ การประกอบวัฒนธรรม 
และประเพณีของชนเผ่า อัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นตัวตน

ในช่วงเวลานี้แสดงออกในรูปแบบของการช่วยเหลือแบ่งปนั 
การเคารพนับถือผู้อาวุโสของครอบครัว อย่างไรก็ตามถือได้
ว่าในช่วงเวลาที่ยังคงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทแบบดั้งเดิมไว้
อย่างชัดเจนพอสมควร  

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น
ช่วงการขยายอ านาจของภาครัฐได้เข้าไปถึงชุมชนชาวผู้ไท
ภาครัฐได้เข้ามาควบคุมเพื่อใช้ระบบและนโยบายต่างๆเช่น 
การสร้างโรงเรียนในชุมชน ท าให้อัตลักษณ์ของชาวผู้ไทมี
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆ ในยุค
นี้ชุมชนชาวผู้ไทเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทเป็นอย่างมาก อัตลักษณ์
ของชุมชนชาวผู้ไทที่แสดงออกในช่วงเวลานี้ จึงเป็นอัต
ลักษณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากช่วงระยะเวลาที่ 1 คือ เป็นอัต
ลักษณ์ที่แสดงตัวตนในลักษณะของการประนีประนอม  
ผสมผสานวัฒนธรรมแบบชาวผู้ไทและแบบชาวไทยอีสาน 
มีทา่ทีเป็นมิตรกับทุกฝ่าย เพื่อสามารถเป็นมิตรและร่วมมือ
กับทุกฝ่าย จึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นแบบชาวไทย
อีสานมากขึ้น ดังนั้นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ ความเป็น
ตัวตนของชุมชนชาวผู้ไทด้วยกันเองจะแสดงออกผ่านทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหาร การแต่งกายและการใช้
ภาษาได้อย่างเหนียวแน่น  เพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียวของชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มกัน  ซึ่งผู้น ามีความเช่ือว่า 
วันใดที่ชุมชนชาวผู้ไทไม่มีความเป็นปึกแผ่นไม่มีความเป็น
หนึ่งเดียว  ชุมชนก็ไม่สามารถต้านทานการกลืนกายจาก
ภายนอกได้ ดังนั้นฐานความคิดในกระบวนการสร้างและ
การด ารงอัตลักษณ์ในช่วงนี้  คือ การท าให้ชุมชนได้รับการ
ยอมรับจากภายนอกที่มีความเป็นคนไทย นอกจากมีการ
รักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ 
โดยมีกลไกท่ีหลากหลายทั้งที่เป็นกลไกดั้งเดิม  และกลไกที่
ถูกจัดตั้งตามระบบของรัฐ ท าหน้าที่ในการด ารงรักษาอัต
ลักษณ์เพื่อได้รับการยอมรับจากสังคมส าหรับวิธีการนั้น
ชุมชนใช้ทั้งวิธีการเจรจาต่อรองการผูกมิตรและการให้
ความร่ วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือให้กับชุมชน 

การเปลี ่ยนแปลงช่วงที ่ 3 เป็นยุคกระแส
บริโภควัตถุของระบบทุนนิยมการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้
ของชุมชนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
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2 กล่าวคือเมื่อชุมชนชาวผู้ไทได้รับอิทธิพลจากภายนอกใน
หลาย ๆด้านพฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิตของชนชาวผู้ไท
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือ เกิดการเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่
มีค่านิยมบริโภควัตถุสูงขึ้นโดยเฉพาะชาวผู้ไทรุ่นใหม่ใน
หมู่บ้าน เริ่มได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่เกิดความคิดและ
ทัศนคติใหม่ ท าให้ระบบคุณค่าและระบบความคิดแตกต่าง
จากเดิมไปมาก เริ่มมีการแสดงบทบาทด้านการค้าด้านการ
วิชาการ ด้านการเมืองและได้ประกอบอาชีพหลากหลาย
มากขึ้นกว่าเดิม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ส่งผล
กระทบต่อการอยู่ร่วมกันท าให้ชาวผู้ไทมีความเป็นสมัยใหม่
มากขึ้น   

ส าหรับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชาวผู้ไทนั้น 
พบว่า  ผู้น าและผู้อาวุโสถือเป็นกลไกหลักของชุมชนต้องท า
หน้าที่กลับมาทบทวนตัวเองด้วยวิธีการน าเอาความรู้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาและความเช่ือ 
วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนมาเป็นแกนกลางในการ
มารื้อฟื้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นผู้ไท  สถาบัน
ครอบครัวได้ท าหน้าท่ีอบรมสั่งสอนลูกหลานไปด้วย  โดยมี
ฐานความคิดที่ส าคัญในการด ารงรักษาอัตลักษณ์คือการที่
ชาวผู้ไททุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน ในขณะเดียวกันก็มีการ
สร้างเครือข่ายผูกมิตรกับกลุ่มต่างๆ หรือมีความเป็นพวก
เดียวกันกับสังคมไทย ชุมชนชาวผู้ไทยังคงให้การยอมรับ
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์สมัยนิยม  
ดังนั้นอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทในช่วงเวลานี้จึงเป็นอัตลักษณ์
ที่ทับซ้อนกันระหว่างอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมที่ต้องด ารงรักษา
ไว้คือการแสดงออกผ่านวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม
ของชุมชนและอัตลักษณ์แบบสมัยนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่
ท าให้คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับสังคมสมัย
ไทยยุคใหม่ไม่เป็นคนตกยุคการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับชาวผู้ไทในหมู่บ้านบ้านถ่อนนาลับ 
ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีนั้น เห็นได้
ว่าอิทธิพลจากภายนอกได้เข้าไปเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อระบบความคิด โครงสร้างและพฤติกรรมในการ
ด ารงชีวิตของชาวผู้ไทเป็นอย่างมาก ท าให้ชาวผู้ไทต้อง  
ด ารงรักษาอัตลักษณ์  ความเป็นตัวตนไม่ให้สูญเสียไป โดย
ที่มีกระบวนการสร้างและกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ที่
มีลักษณะเป็นการจัดความสัมพันธ์ภายในชุมชนเองและ

เป็นการจัดความสัมพันธ์กับภายนอก เพื่อปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษากระบวนการด ารงอัตลักษณ์  
พบว่า  สิ่งที่เป็นเง่ือนไขที่ส าคัญของกระบวนการด ารงอัต
ลักษณ์ของชาวผู้ไท ในหมู่บ้านบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้าน
ถ่อน อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีนั้น  มีหลายประการที่
ท า ให้ ชาวผู้ ไทสามารถยืนหยัดต่ อสู้ กับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกได้ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้ทั้งที่เป็นเง่ือนไขภายในชุมชนเองและที่เป็น
เงื่อนไขภายนอกคือส่วนท่ีเป็นปัจจัยภายในประการแรกนั้น  
คือ การใช้ทุนดั้งเดิมของชุมชนที่มีอยู่ที่เป็นฐานคิดความ
เช่ือ วัฒนธรรมประเพณีและความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน  
โดยมีฐานความคิด ความเช่ือท่ีส าคัญคือชาวผู้ไททุกคนเป็น
พี่เป็นน้องกัน รวมถึงการมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอด สืบทอดความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี ที่สั่งสม
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นผ่านการประกอบประเพณี 
พิธีกรรม ในทุกเดือนและทุกปีอย่างต่อเนื่องทั้งในครอบครัว
และชุมชน ถ้าชุมชนชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับต าบลบ้านถ่อน 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ไม่มีทุนดั้งเดิมเหล่านี้อยู่  
กระบวนการสร้างและกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวผู้
ไทหมู่บ้านบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานีจะยากมาก  ประการที่สอง  สถานการณ์ที่
เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบโดยตรง คือ เรื่องการเข้ามาของ
รัฐบาล โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ท าให้ชาวผู้ไทบ้านบ้าน
ถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ประสบกับปัญหาเรื่องการด ารงชีพ ท าให้ชุมชนต้องมี
กระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน
ของชุมชนเพื่อรวมตัวเป็นพลังต่อสู้กับสังคมภายนอก  
ประการที่ สามโลกทัศน์ของคนภายในที่ เปลี่ ยนไป  
เนื่องจากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสสังคม
ภายนอก ท าให้โลกทัศน์ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบล
บ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนไปจากเดมิ  
ที่ส่งผลถึงวิถีการอยู่ร่วมกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวของ
ชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเง่ือนไขท าให้ชาวผู้ไทบ้านถ่อนนา
ลับ ต าบลบ้านถ่อน อ าเภอบ้านดุง 
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จังหวัดอุดรธานี ต้องมีกระบวนการสร้างและสืบทอดอัต
ลักษณ์เพื่อรักษาความเป็นตนเองเอาไว้ และประการที่สี่        
ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจที่ท าให้คนในชุมชน มี
ความคิดและทัศนคติที่หลากหลายยิ่ งขึ้ น   ท า ให้มี
ผลกระทบถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันการพึ่งพาช่วยเหลือกัน
และความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันเริ่มลดลง  สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
เง่ือนไขที่ท าให้ชุมชนต้องมีการสร้างและด ารงรักษาอัต
ลักษณ์เพื่อให้อัตลักษณ์ของชุมชนผู้ไทให้คงอยู่ ส่วนเงื่อนไข
จากภายนอก ประการแรก คือเง่ือนไขการจัดความสัมพันธ์
เชิงมิตรกับภายนอก เช่น เรื่องการสร้างเครือข่ ายกับ
หน่วยงานอ่ืน การผูกมิตรกับชุมชนอื่น ทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ประสบการณ์ในอดีตจึงเป็นเง่ือนไขหนึ่งที่ท าให้ชาวผู้
ไทต้องมีกระบวนการสร้างและสืบทอด อัตลักษณ์ของ
ชุมชนชาวผู้ไทไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ประการที่สอง การ
เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาของภาครัฐ องค์กรหน่วยงาน
ภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อวิถีชีวิตของชุมชนชาว
ผู้ไทเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวชุมชนผู้ไทไม่สามารถปฏิเสธได้ 
ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนนอกจากมีกระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์เพื่อการรองรับสถานการณ์ต่างๆ และยังท า
หน้าที่หาวิธีการที่จะรักษาโดยมีกระบวนการสืบทอดอัต
ลักษณ์เพื่อไม่ท าให้ชุมชนต้องสูญเสียอัตลักษณ์ความเป็น
ตัวตนของชุมชนชาวผู้ไท ประการที่สาม การเข้ามาของ
กระแสบริโภควัตถุภายใต้ระบบทุนนิยมที่เกิดผลกระทบกับ
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากโดยเฉพาะกับเยาวชนรุ่นใหม่ ท าให้
ชุมชนมีโอกาสกลับมาทบทวน วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรม
ของตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ถึงรากฐานวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชนเผ่ า ชุมชนชาวผู้ ไท  ซึ่ งถือได้ ว่ า เป็น เ ง่ือนไข
กระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์เพื่อไม่ให้สูญเสีย
ความเป็นตัวตนของชุมชน และประการที่สี่ เง่ือนไขการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มและการสร้างเครือข่ายกับชุมชนชาวผู้
ไทในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชน
ชาวผู้ไทในภาคอีสานและทั่วประเทศไทย เป็นการช่วยกัน
ด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าชุมชนชาวผู้ไทให้คงอยู่ใน
ต าบลบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่า ชุมชนชาวผู้ไทบ้าน
ถ่อนนาลับ ในต าบลบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานีไม่ได้เป็นไปตามทัศนะที่สังคมทั่วไปมอง  และกลับ

ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนด้วยความสามารถใน
การด ารงรักษาอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของชนเผ่าไว้ได้
จนเป็นท่ีประจักษ์แก่สังคมภายนอก จึงท าให้ชุมชนชาวผู้ไท
บ้านถ่อนนาลับ สามารถด ารงรักษาความเป็นชุมชนอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับ ท าให้มีที่อยู่ที่ยืนใน
สั งคมและเนื่ องจากชุมชนชาวผู้ ไทบ้ านถ่อนนาลับ       
มีอัตลักษณ์ มีตัวตนเป็นของตนเอง ที่บ่งบอกได้ว่าตนเอง
เป็นชนเผ่าชุมชนชาวผู้ไทท่ีสามารถร่วมมือกับทุกฝ่าย  และ
อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข ตามบริบทของชุมชน
ในแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลงในระยะที่ 3 ที่เป็นช่วงของการรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกชุมชนต้องมีการเฝ้าระวังการ
เข้ามาของภายนอก ซึ่งหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การสืบทอดวิถีชีวิต ความเช่ือ ความรู้ภูมิปัญญาให้แก่
ลูกหลานเพื่อเป็นพลัง เป็นภูมิคุ้มกันแก่ลูกหลานที่จะ
สามารถตั้งรับกับสถานการณ์ภายนอกที่จะเข้ามาในชุมชน
ได้   

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องการด ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้น
การศึกษากระบวนการสร้างและการด ารงอัตลักษณ์ภายใต้
สถานการณ์และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ในแต่ละช่วงเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้  
 1.จากศึกษาความเป็นมาทางชาติพันธุ์ของชาวผู้
ไทในบ้านถ่อนนาลับ  ต าบลบ้านถ่อนาลับ  อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานีในประเทศไทยนั้น พบว่า เป็นกลุ่มชาติพัน
ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวผู้ไทที่ภาคเหนือของประเทศจีนและ
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้เกิดในกระบวนการอพยพจากเหนือ
ลงใต้  ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็น
วัฒนธรรมอันเก่าแก่แต่โบราณ และเป็นกลุ่มชนที่ได้อพยพ
เข้ามาอยู่อาศัยยังประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว 
ส าหรับชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นกลุ่มชาวผู้ไทท่ีมาจากสาเหตุ
การอพยพเข้ามาประเทศไทยนั้น เนื่องจากความอดอยาก 
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ความวุ่นวายทางการเมืองแล้ว ยังมีการหนีภัยสงครามและ
ภัยธรรมชาติ ชาวผู้ไทในจังหวัดอุดรธานี มีการแสดงออก
ทางวัฒนธรรมแบบดั่ ง เดิมนั่นเพราะความเป็นผู้ ไท        
อัตลักษณ์ชาวผู้ไทมีมาตั้งแต่อดีตและได้สืบทอดจนมาถึง
ปัจจุบันยังมีความเหนียวแน่นมีการปฏิบัติเช่นเดิมก็ต้องมี
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ตามแต่ละช่วงเวลา เพราะว่ามี
ความต้องการเพื่อสอดคล้องทางด้านวัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจของแต่ละยุคสมัย มีกระบวนการสร้างและ
กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ตลอดเวลาตามบริบททาง
สังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองไทย เมื่อมีการติดต่อกับคน
ต่างชาติพันธ์ เช่น ภาษาพูดที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาผู้ไทกับ
คนไทยเช้ือสายผู้ไทด้วยกัน การใช้ภาษาอีสานกับชาวไทย
ในภาคอีสาน หรือกระทั่งการเลือกใช้ภาษาไทยกลาง
สื่อสารกับคนไทยในภาคอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการสืบทอด
ความเช่ือ ประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ วัฒนธรรมการแต่งกาย ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน
ชาว  ผู้ไทโดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไท เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้ล้วนจ าแนกแยกแยะให้กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทแตกต่าง
ออกไปจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ซึ่งสามารถพบเห็นจากการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์  ลีปรีชา(2547:33-34)  
ที่พบว่า  แนวความคิดอัตลักษณ์ที่เสนอให้พิจารณาอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมของกลุ่มด้วย เช่น ภาษา 
ระบบคุณค่า  ศาสนา  พิธีกรรม ความเช่ือ การประกอบ
อาชีพ หรือการผลิตซ้ าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้วยการ
น าเอาสัญลักษณ์ทางงวัฒนธรรมแบบเดิมมานิยามตนเอง 
เช่น รูปแบบการปกครองและวิถีชีวิตในชุมชนที่มีการสร้าง
แนวความคิดที่ว่าชาวผู้ไทเป็นพี่เป็นน้องกันและให้คุณค่า
ใหม่ในการปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่น ซึ่งรูปแบบของ
การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชนชาตินั้น  จึงไม่ได้หยุดนิ่ง
หรือตายตัว หากแต่มีกระบวนการสร้างและกระบวนการ
สืบทอดอัตลักษณ์  มีการปรับเปลี่ยนและผลิตซ้ าอยู่
ตลอดเวลา เช่น การปรับระเบียบตามกฎหมายไทยเพื่อ
บริหารการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยึดถือ
ความเชื่อดั้งเดิมเป็นสื่อในการเช่ือมชาวผู้ไทเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชนชาตินั้นเป็นสิ่งที่
แยกไม่ออกจากบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 

และการเมืองที่แวดล้อมอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ และมักเกิดขึ้น
ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์   
 ข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของชาวผู้ไทในเขตต าบลบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี นอกจากการพิจารณาสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม เช่น ภาษาผู้ไท การสร้างสัญลักษณ์ของชุมชน
โดยใช้การแต่งกาย การบริโภคอาหาร แล้วนั้นยังพบว่า   
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีความเด่นชัดมาก เมื่อพิจารณาถึง
จิตส านึกทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยผู้ไทการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปในสังคมไทยมีส่วนในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้วยเช่นกัน ความเป็น
ชาวผู้ไท จึงไม่ได้มีลักษณะของการแบ่งขั้วอย่างเด็ดขาด
หากแต่เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยน ร่วมมือ พบว่า กลุ่ม
ชาติพันธุ์ผู้ไทได้ปรับเปลี่ยนหรือมีกระบวนการสร้างอัต
ลักษณ์ไปตามสถานการณ์และบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและสังคมโลก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเสกสรร สรรสรพิสุทธ์ิ (2546: 28) ที่พบว่า อัต
ลักษณ์  เป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นตัวตน หรือ
สิ่งซึ่งแสดงถึงลักษณะทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนอันเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันของคนในสังคม ท าให้สมาชิกในสังคมต้อง
พยายามปรับตัวและด ารงตนให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการและความคาดหวัง ตลอดจนกระบวนการ
ทางสังคม ก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ธรรม
เนียมประเพณีของสังคม มีการปฏิบัติสบต่อกันมาและมี
การพัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของคนใน
สังคมและสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชีวัน บัวแดง 
(2546 :150-151) ที่พบว่า ในสังคมปัจจุบัน  การที่ผู้คนได้
อพยพโยกย้ายกลายเป็นคนพลัดถิ่น ในอีกประเทศ 
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  ยิ่งต้องให้ความสนใจต่อ
ประเด็นการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน
กลุ่มชาติพันธุ์ยังรวมกลุ่มยืนยันและธ ารงความเป็นชาติ
พันธุ์ โดยการเลือกเอาปรับใช้ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม
บางอย่างของความเป็นชาติพันธ์ุนั้นๆ บนพื้นฐานของหลาย
วัฒนธรรม ที่กลุ่มของตนมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้ได้มายัง
การสร้างอัตลักษณ์ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์และการแสดงออกท่ี
บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและเป็นการสร้างพื้นที่ทาง
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เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองเพื่อความอยู่รอด
ตลอดทั้งการสร้างสถานภาพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง 
 2. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์โดยผ่านกิจกรรม
และพฤติกรรมต่างๆทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ ของชาวผู้ไทยในเขตต าบลบ้านถ่อนนาลับ 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเป็นกระบวนการสร้างและ
กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู ้ไทส าหรับ
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ พบว่าชาวผู้ไทย
ในเขตต าบลบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ว่ าจะเป็นเรื่องของ
รูปแบบประเพณีงานศพหรืองานแต่งงานที่ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น การแสดงออกทาง
วัฒนธรรม ท าให้ชาวผู้ไทยต้องด ารงชีวิตอยู่แบบเรียบง่าย 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า  ชาวผู้ไทยังคงรักษาวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วย เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนไปโดยยังมี
การสร้างจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ พบว่า เรื่องเล่า
เกี่ยวกับการอพยพและยังมีการไปมาหาสู่กับญาติที่จังหวัด
อื่นๆในภาคอีสาน ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงจิตส านึกและ      
อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวผู้ไท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว
ผู้ไทได้สร้างอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์จากทั้งคนภายในและ
คนภายนอก ท าให้อัตลักษณ์ชาวผู้ไทที่แสดงออกมามีความ
แตกต่างกัน การนิยามและให้ความหมายกับความเป็นผู้ไท
บางครั้งมีการซ้อนทับกันเหมือนหรือแตกต่างขึ้นอยู่กับว่า
ใครกลุ่มบุคคลใด  กลุ่มคนในหรือนอกชาติพันธุ์เป็นผู้ให้
ความหมายในความเป็นชาติพันธุ์ในแต่ละช่วงเวลาและบริ
ทบท ในส ัง คมนั ้น ๆซึ ่ง ส อดคล ้อ งก ับ ง านว ิจ ัย ขอ ง     
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542:64) ที่พบว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่
สิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม อัต
ลักษณ์จึงจ าเป็นต้องมี “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์” 
เกิดขึ้นควบคู่กันไปการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เกิดขึ้น
ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน หลากหลาย
ไม่หยุดนิ่งมาตั้งแต่อดีต ความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการ
หยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรมระหว่างกัน ดังนั้น 
เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มต้องการรักษาความเป็นหนึ่ง
เดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน กระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุเพื่อสร้าง “ความเหมือน” และ  
“ความต่าง” จึงเกิดขึ้น  ในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการ

สร้างขึ้นมาใหม่อย่างสิ้นเชิงและการหยิบยืมบางส่วนทาง
วัฒนธรรมของคนอ่ืนมาท าให้เป็นของเรา อัตลักษณ์ที่ถูก
สร้างขึ้นมาใช้ได้ดีในยุคหนึ่ง เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปอัต
ลักษณ์ดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละ
กลุ่มมีการปรับตัว ด้วยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณ์เก่ามีพลังน้อยลง  
อัตลักษณ์ใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาทดแทน อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่ง
ที่ไม่แน่นอนตายตัวและไม่หยุดนิ่งการสืบทอดและผลิตอัต
ลักษณ์ใหม่ จึงเกิดขึ้นได้เสมอภายใต้กาลเวลาและบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนไป 
 3. กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท
บ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานีสะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ชาวผู้ไทที่พยายาม
ด ารงรักษาอัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนผ่านการปฏิบัติการจริง
โดยยึดถือเรื่องความเช่ือวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรม 
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งมีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจและจิตนิสัยของผู้
ปฏิบัติ และคนรุ่นหลัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันดี 
สันติวุฒิเมธี (2545:219) ที่พบว่า กระบวนการสืบทอดอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์  ได้เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ที่
สลับซับซ้อนหลากหลาย ไม่หยุดนิ่งมาตั้งแต่อดีตแต่ละกลุ่ม
ต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นใน
พวกเดียวกัน ดังนั้นจึงมีกระบวนการสืบอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์เพื่อสร้างความเหมือนในพวกเราและความต่างในพวก
เขาจึงเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ อาจมีทั้งการสืบทอดของ
เก่าอย่างสิ้นเชิงและการหยิบยืมบางส่วนทางวัฒนธรรมคน
อื่นมาปรับปรุงใหม่ท าให้เป็นของเรา อัตลักษณ์ที่สืบทอดมา
ตั้งแต่อดีต แม้ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย แต่เมื่อ
กาลเวลาเปลี่ยนไป ยังคงสอดคล้องกับความต้องการของ
ยุคสมัย อัตลักษณ์นั้นยังคงใช้ได้ผลอยู่หรือว่าเพื่อรักษาอัต
ลักษณ์ตนไม่ให้สูญหายไปตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
  จากกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ได้ มี
ข้อสังเกตที่เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์
และขอบเขตการศึกษาอยู่  3 ประเด็นดังต่อไปนี้   
  3.1  กลุ่มผู้อาวุโสในบ้านถ่อนนาลับ ต าบล
บ้านถ่อนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จากอดีต
จนถึงปัจจุบันยังคงมีบทบาทและอิทธิพลที่ ได้รับการ
ยอมรับทั้งความคิดและการปฏิบัติจากชาวผู้ไททั่วไป จาก
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การเข้าไปศึกษาด้วยวิธีการเข้าไปอยู่ร่วมในชุมชนพบว่า 
ประการแรก ผู้อาวุโสแต่ละคนมีวิธีคิดที่ผ่านการแสดงออก
ถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการพัฒนาความเป็นปึกแผ่น 
และการด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนชาวผู้ไท ความเป็น
ห่วงเป็นใยต่ออนาคตของลูกหลานและชุมชนอยู่ตลอดเวลา 
ผู้อาวุโสได้เป็นผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตาม
ความรู้ ประสบการณ์ เช่นรักษาความเชื่อดั้งเดิมเพื่อรวมใจ
ชาวผู้ไทเป็นหนึ่งเดียว ให้ความส าคัญกับการศึกษาเพื่อให้
คนรุ่นหลังสามารถสืบทอดอัตลักษณ์ชาวผู้ไทอย่างต่อเนื่อง 
ควรยึ ดถื อและ เคารพระบบอาวุ โสและ เอาข้อมู ล
สถานการณ์ในรอบปีที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใน
กลุ่มผู้อาวุโสเป็นข้อเสนอให้ช่วยกันคิดและตัดสินใจควรจะ
พัฒนาชุมชนอย่างไร ประการที่สอง ผู้อาวุโสท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นใหม่ เช่น มีการกระดือรือร้นในการ
ปฏิบัติในกระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวผู้
ไท ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
มองโลกในแง่ดี มีจิตส านึกทางสังคม มีความเป็นกลาง  
มองเห็นชาวผู้ไททุกคนลูกเป็นหลาน เป็นพี่เป็นน้องกัน   
               3.2  โครงสร้างผู้น าชุมชนและอ านาจตัดสินใจ
ของผู้น าในชุมชน พบว่า การปกครองการอยู่รวมกันของ
ชาวผู้ไทในบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ อ าเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี โครงสร้างของผู้น าและระบบอ านาจ
การตัดสินใจในชุมชน มิได้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บ้านแต่เพียงผู้
เดียว การตัดสินใจในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคัญๆที่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาของชุมชนจะ
เป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนจากการศึกษาและการสังเกตการณ์ในชุมชน
พบว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากว่าชุมชนมีกระบวนการ
ในการถ่ายทอดสืบทอดที่ยังคงน าเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมที่
เป็นคุณค่า ความดีงามของชุมชนชาวผู้ไทมาปรับใช้ได้อย่าง
สอดคล้องและกลมกลืนกับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัย
จวบจนถึงปัจจุบัน 
 3.3 ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มคนที่มีวิธีการในการจัด
ความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย มีการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็น
มิตรกับหน่วยงาน สมาคม ชุมชนต่างๆ จากภายนอกที่
หลากหลาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์และมีการสืบทอดอัต
ลักษณ์ของตนเอง เช่น มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม

กับชุมชนผู้ไทในพื้นที่อื่นๆ และได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็น
พี่เป็นน้องกันกับชุมชนรอบๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การด ารงอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านถ่อนนาลับ ต าบลบ้านถ่อนาลับ 
อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”ในครั้งนี้ พิจารณาในมิติ
ของการศึกษานอกระบบถือได้ว่ากระบวนการสร้างและ
กระบวนการ สืบทอดอัตลักษณ์ที่ผ่านนั้น เป็นกระบวนการ
ในการจัดการศึกษานอกระบบของชุมชนเป็นการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีรูปแบบ
ตายตัว ทุกคนทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้เป็นการเรียนรู้
เรื่องราวของวิถีชีวิตเรียนรู้ตามอัธยาศัย และเรียนรู้กันได้
ตั้งแต่แรกเกิดจนตายไม่มีการหยุดนิ่ง เป็นการเรียนรู้
ตลอดเวลาและอย่างสม่ าเสมอ กระท าได้ทุกกเวลา ทุก
สถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นในครัวเรือนหรือไม่เว้นแม้กระทั่งในป่า
ในเขาในพื้นที่ไร่ข้าวเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคคลอย่าง
เต็มศักยภาพให้มีทักษะในการด ารงชีวิต ในการประกอบ
อาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตลอดจน
พัฒนาสังคมของชุมชน เพื่อให้บุคคลและชุมชนสามารถ
ปรับ ตัว เ ข้ากับความเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคม
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้โดยไม่สูญเสียอัต
ลักษณ์ที่ความเป็นตัวตนของชาวชุมชนชาวผู้ไทบ้านถ่อนนา
ลับต าบลบ้านถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานวิจัยเล่มนี้เสร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ
อย่ างดียิ่ งจากรองศาสตราจาร ย์ชวลิต  อธิปัตยกุล       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัฒน์ ทิพจ้อยและกรรมการวิจัย
ส านักวิชาศึกษาทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือและข้อค าแนะน า
การวิจัย 
 ขอขอบคุณส านักวิชาศึกษาทั่วไปที่สนับสนุนทุน
ในการท าวิจัย และชาวผู้ไทบ้านถ่อนนาลับ และนักศึกษาที่
เข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ที่ให้ความร่วมมือในการท า
วิจัยครั้งนี้ มีความส าคัญและยังคงอยู่คู่กับสังคมพื้นถิ่น
ต่อไป 
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การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกเพื่อประกอบแฟชั่นการแต่งกาย 
The Creativity ceramic beads jewelry for Fashion Accessary 
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บทคัดย่อ 
      การวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปดัเซรามิกเพื่อประกอบแฟช่ันการแต่งกาย” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

การท าลูกปัดเซรามิกให้โปร่งแสง ผลิตลูกปัดเซรามิกลวดลายโบราณผลิตภัณฑส์ิ่งทอที่เหมาะสม 
      ผลการศึกษามีดังนี ้
 1.สามารถผลิตลูกปัดโปร่งแสง โดยใช้เนื้อดินพอร์ซเลน ปริมาณร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยมีวัตถุดิบร่วมคือ สแตนดาร์ด 

สปาร์และโบนแอช เผาที่อุณภูมิ 1250°Cบรรยากาศออกซิเดช่ัน โดยมีความขาว มีความโปร่งแสงขณะที่ไม่เติมสี ผิวมัน             
ขึ้นรูปง่าย เมื่อร้อยลวดทนไฟเผามีการติดระดับน้อยวางเผาบนแผ่นซิลิกอนคาร์ไบด์แล้วเผา มีการติดระดับน้อย เมื่อเติม
สีสเตนในเคลือบลงไปเนื้อดิน สามารถให้สีที่สดใส ใกล้เคียงกับลูกปัดโบราณ  

 2. ใช้ลูกปัดลวดลายโบราณ 4 แบบเป็นแนวคิดในการออกแบบคือ ลูกปัดแก้วสี ลูกปัดลูกยอ ลูกปัดอิฐไส้ด า และ
ลูกปัดแก้วสลับสีโดยลักษณะมีความใกล้เคียงลูกปัดโบราณทังสีสันและลวดลาย 

  ลูกปัดแก้วสผีลติด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสยีบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเปน็รูร้อย 
  ลูกปัดลูกยอ ผลติด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสียบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อยและ

แต้มด้วยน้ าดินสเีป็นลวดลายตาลกูยอ 
  ลูกปัดอิฐไส้ด า ผลิตด้วยวิธีการอดัในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสยีบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อยและ

ทาน้ าดินสสี้มที่ด้านนอก แล้วตัดเป็นท่อนๆ 
  ลูกปัดแถบสี เรียงซ้อนดินสีเป็นช้ัน แล้วผลิตด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสียบระหว่างแนว
ประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อย 

 3.ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เหมาะสมกับเครื ่องประดับ มี 2 ประเภท คือ ชุดล าลอง และชุดโอกาสพิเศษ โดย พิจารณา          
จากความสัมพันธ์โดยรวมของทั้งเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย โทนสีที่กลมกลืน โทนสีที่ตัดกัน ความมีคุณค่าเมื่อใช้ร่วมกัน 
ซึ่งค านึงถึงโอกาสที่สวมใส่ด้วย 
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Abstract 
      The purposes of this research project "The Creation of Ceramic Bead Jewelry for Fashion 
Accessories" is to study the process of making translucent ceramic beads, ceramic beads in appropriate 
ancient textile styles. 
      The results are as follows: 

1.Translucent beads are produced by using porcelain clay up to 50 percent, mixed with other 
raw materials; standard spar and bone ash. Firing at temperature 1250 degrees Celsius  in atmospheric 
oxidation and the result was white translucent beads without colouring, glossy skin, forming easily 
and when stringed the beads with fire-resistant wire and firing by placing on a silicon carbide plate. 
There were a few of them that melted and stuck on the silicon carbide plate. When adding under 
glazed pigmented stain into clay, it caused bright colours similar to ancient beads.  

2.There are 4 ancient bead styles to be main concepts of design; 1. Monochrome glass beads,  
Eye beads, 3. Black and yellow tubular glass beads and 4. Polychrome glass beads. The results were 
similar to ancient beads both in colours and patterns. 

Monochrome glass beads were produced by pressing between 2 plaster molds with a metal stick in 
the middle to make a hole for stringing. 

Eye beads were produced by pressing between 2 plaster molds with a metal stick in the middle to 
make a hole for stringing and painted by coloured slip. 

Black and yellow tubular glass beads were produced by pressing between 2 plaster molds with a 
metal stick in the middle to make a hole for stringing and painted its surface by orange coloured slip and 
cut to make a cylinder shape. 

Polychrome glass beads were produced by adding coloured clay in multiple layers, pressing clays 
between 2 plaster molds with a metal stick in the middle to make a hole for stringing. 

3.2 types of suitable textile products for ceramic bead jewelry are casual wear and special occasion 
dresses. Considering from the overall relationship of the jewelry and apparel, harmonious tones, 
contrasting colours and the valuable between outfits and jewelry together which concerning of the 
occasion to wear. 
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บทน า 
จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการท าเครื่องประดับลูกปัด

เซรามิกส าหรับวิสาหกิจชุมชน”ได้พบว่า สามารถพัฒนาเทคนิค
การผลิตเม็ดลูกปัดเซรามิก ให้มีขนาดและคุณภาพสม่ าเสมอ มี
ความสวยงาม คงทน และเหมาะสมกับการใช้งานเป็น
เครื่องประดับร่างกาย ซึ่งสามารถผลิตจ าหน่ายได้จริง มีส่วน
ต่างระหว่างต้นทุนและก าไรสูง จึงนับได้ว่าเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มในระดับที่สูงมาก โดยใช้วัตถุดิบที่น้อยมาก และ
กระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน แต่ยังพบข้อจ ากัดบางประการ
คือ ลูกปัดเซรามิกจะมีความทึบแสง ไม่โปร่งใสเหมือนกับลูกปัด
แก้ว จึงมีผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ทั้งๆ ที่ลูกปัดเซรามิกมีความ
แข็งและทนทานกว่าลูกปัดแก้วก็ตาม จึงได้มีแนวความคิดที่จะ
พัฒนาลูกปัดเซรามิกให้มี เนื้อโปร่งแสงมากขึ้น เพื่อเพิ่ ม
ทางเลือกให้กับผู้ซื้อ และให้ผู้ประกอบการเซรามิกสามารถผลิต
ได้ แทนการน าเข้าลูกปัดแก้วจากต่างประเทศ 

และที่ส าคัญยังมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
การศึกษาลูกปัดโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่สามารถ
ผลิตลูกปัดแก้วเคลือบได้มาแล้วกว่า 5000 ปี ซึ่งในยุคนั้นยังไม่
น่าจะขึ้นรูปด้วยวิธีเป่าแก้วด้วยความร้อนสูงได้ และจาก
หลักฐานการค้นพบก้อนลูกปัดแก้วที่หลอมติดกันทางภาคใต้
ของประเทศไทย (บัญชา พงษ์พานิช, 2552) ซึ่งสันนิษฐานว่า
น่าจะหลอมติดกันขณะหุงลูกปัด แต่ยังไม่ทราบวิธีการที่ชัดเจน 
ซึ่งได้มีนักโบราณคดีทั้งไทยและต่างประเทศต่างให้สมมุติฐาน
ไปต่างๆ กัน ซึ่งยังไม่มีผู้ใดตั้งสมมติฐานว่า น่าจะเป็นการผลิต
ลูกปัดด้วยกระบวนการทางเซรามิกมาก่อน กล่าวคือ เป็นการ
ขึ้นรูปลูกปัดแบบเย็น แล้วน าไปเผาให้ เป็นเนื้อแก้ว ซึ่ ง
โดยทั่วไปการผลิตลูกปัดแก้วจะขึ้นรูปขณะร้อน หรือหลอมแก้ว
ให้อ่อนตัวแล้วท าเป็นเม็ดลูกปัด 

การศึกษาการผลิตลูกปัดเซรามิกชนิดโปร่งแสง อาจเป็น
ค าตอบที่ถูกต้อง ในการท าลูกปัดแก้วโบราณ และสามารถ
น าไปใช้ในการผลิตเครื่องประดับลูกปัดเซรามิกให้มีความ
สวยงาม เพื่อการแข่งขันกับลูกปัดแก้วจากต่างประเทศ โดยใช้
กระบวนการทางเซรามิกที่ไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ า สามารถ
ประกอบเป็นวิสาหกิจขนาดเล็กได้ และยังเป็นการพลิกฟื้น
ลูกปัดโบราณ ให้มีการผลิตขึ้นมาใหม่ แทนการลักลอบขุดหา
ตามแหล่งโบราณคดี และลดการปลอมด้วยลูกปัดแก้วที่มี
เทคโนโลยีการผลิตที่ต่างไปจากเดิมเพื่อน ามาหลอกขาย 

รวมทั้งการศึกษาเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกที่ผลิต ที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจด้าน
แฟช่ันเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไปพร้อมๆ กัน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการท าลูกปัดเซรามิกให้โปร่งแสง 
2. เพื่อศึกษาการผลติลูกปดัเซรามกิลวดลายโบราณ 
3. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เหมาะสมกับลูกปัดเซรามิก

โปร่งแสง 
 

ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย 
1.รูปแบบลูกปัดที่ใช้เป็นแนวคิดคือลูกปัดโบราณ 4 

ชนิดคือ ลูกปัดแก้วสีลูกปัดลูกยอลูกปัดอิฐไส้ด าและลูกปัดแก้ว
สลับสี 

2.วัตถุดิบที่ใช้ในงานเซรามิก 
2.1 เนื้อดินใช้ดินพอร์ซเลนเป็นวัตถุดิบหลักโดย

พิจารณาจากความขาวและความโปร่งแสง 
2.2 วัตถุดิบร่วมใช้เฟลด์สปาร์ที่มีสมบัติให้เนื้อแก้ว 

และโบนแอชที่มีสมบัติให้เนื้อผลติภัณฑ์มคีวามขาวมากข้ึน และ
มีความโปร่งใส 

2.3 วัตถุดิบสี สีที่ใช้ผสมในเนื้อดินเป็นสีสเตน 
(Stain) ชนิดในเคลือบ (Glaze Stain)ใช้ในเนื้อดินปริมาณร้อย
ละ 1-5 อุณหภูมิสุกตัวของสี อยู่ระหว่างอุณหภูมิ 1200-
1400°C 

2.4 วัสดุทนไฟและอุปกรณ์วางเผา 
ขดลวดความร้อน (Heating wire) ใช้ร้อยลูกปัด

เพื่อการวางเผาในเตาเผา สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 
1400C 

อิฐทนไฟ (Refractory Brick) ใช้วางเป็นแกน
เพื่อเรียงลูกปัดเข้าเตาเผา 

3 กระบวนการผลิตใช้กระบวนการผลิตโดยวิธีการอดั
ด้วยมือในแม่พิมพ์ปลาสเตอร ์

4. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
โดยใช้หลักการออกแบบเสื้อผ้าและทฤษฎีการใช้สีในการ
ออกแบบเสื้อผ้า 
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ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 อภิญญา  วิไล (2554)ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษา

การท าเครื่องประดับลูกปัดเซรามิกส าหรับวิสาหกิจชุมชนได้
พัฒนาการผลิตเครื่องประดับลูกปัดเซรามิก ที่สามารถควบคุม
คุณภาพ ขนาดให้ ใกล้ เ คียงกัน หรือการผลิตแบบหัตถ
อุตสาหกรรมโดยน ามาขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ วิธีการอัด
และเสียบแกนเหล็กส าหรับท ารูร้อยขณะขึ้นรูปซึ่งการวิจัยครั้ง
นี้ได้ใช้วิธีการขึ้นรูปที่ได้ศึกษาไว้แต่เปลี่ยนวัตถุดิบเนื้อดิน 

 
วิธีด าเนินงาน 
 ใ ช้ วิ ธี ก า รด า เนินการ วิ จั ยแบบพัฒนาและทดลอง 
(Experimental  Development) ซึ่งมีการพัฒนาและทดลอง
ด้านต่างๆ ดังนี ้

1. การก าหนดรูปแบบลูกปัดเซรามิก 
2. การพัฒนาและทดลองเนื้อดินโปร่งแสง 
3. การพัฒนาและทดลองเนื้อดินส ี
4. การพัฒนาและทดลองผลติลูกปัดเซรามิก 
5. การเลือกใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 

มีวิธีด าเนินงานดังนี้ 
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบและการ

ผลิต ลูกปัดโบราณ จากพื้นที่ภาคสนาม เอกสาร ต ารา ระบบ
ออนไลน์ และแหล่งข้อมูลที่ประกอบกิจการลูกปัดเซรามิก 

2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่ง
กาย 

3.บันทึกภาพรูปแบบลูกปัดโบราณ และผลิตภัณฑ์
ใกล้เคียงจากแหล่งผลิต และกลุ่มตัวอย่าง 

4. ศึกษาและพัฒนา เนื้อดินเซรามิกเพื่อให้มีลักษณะ
โปร่งแสง 

5. ศึกษาผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม 
6. ศึกษากระบวนการขึ้นรูปและตกแต่งลูกปัดเซรามิก

ให้มีลักษณะโปร่งแสง 
7. วิเคราะห์และสรุปผลการขึ้นรูป 
8. วิเคราะห์และสรุปผล ผ้าและเครื่องแต่งกายที่

เหมาะสมส าหรับใช้งานร่วมกับลูกปัดที่ผลิตได้ 
9. ผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับลูกปัดเซรามิก 
10.น าเสนอตัวอย่างการแต่งกายและเครื่องประดับ 
11. สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงาน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.เนื้อดินพอร์ซเลนส าเร็จรูป 

1.1ดินพอร์ซเลนของบริษัทคอมพาวด์เคลย์จ ากัด 
1.2ดินพอร์ซเลน ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
1.3ดินพอร์ซเลนของบริษัทศิลปนครล าปางจ ากัด 

2. สีในเคลือบ ของบริษัทอัมรินทร์เซรามิกจ ากัด เป็น
วัตถุดิบให้สีในเนื้อดิน 

3. ออกไซด์ให้สีคือ แมงกานีสไดออกไซด์ และเฟอร์ริก
ออกไซด์ 

4. ใช้เทคนิคการผลิตและตกแต่งขณะเตรียมดินและขึ้น
รูป อุณหภูมิการเผา 1250 องศาเซลเซียส 

 
ผลการศึกษา/การทดลอง 
 ได้สูตรเนื้อดินโปร่งแสงส าหรับใช้ในการผลิตลูกปัด ซึ่งมี
อัตราส่วนคือ เนื้อดินพอร์ซเลนร้อยละ50สแตนดาร์ดสปาร์ร้อย
ละ30โบนแอชร้อยละ20 

รูปแบบของลูกปัดลวดลายโบราณ ใช้แนวคิดการศึกษาจาก
ลูกปัดโบราณ 4แบบดังนี้ ลูกปัดแก้วสีลูกปัดลูกยอลูกปัดอิฐไส้
ด า และลูกปัดแก้วสลับสี 

เครื่องแต่งกายที่ เหมาะสมกับเครื่องประดับแบ่งได้ 2 
ประเภทคือ ชุดล าลองและชุดโอกาสพิเศษ 

 
สรุปและการอภิปรายผล  
 สรุปผลการศึกษา 
 การท าลูกปัดเซรามิกโปร่งแสง 
  สูตรดินโปร่งแสง ใช้วัตถุดิบ 3 ชนิด คือ เนื้อดินพอร์
ซเลนบริษัทซินฟาอินดัสเตรียลจ ากัด ปริมาณร้อยละ 50 ขึ้นไป 
และวัตถุดิบร่วมคือสแตนดาร์ดสปาร์ และโบนแอช จ านวน 20 
สูตร เผาที่อุณหภูมิ 1250°C บรรยากาศออกซิเดช่ัน ได้สูตรเนื้อ
ดินโปร่งแสงส าหรับใช้ในการผลิตลูกปัด คือสูตรที่ 17 ซึ่งมี
อัตราส่วนคือ เนื้อดินพอร์ซเลนร้อยละ50สแตนดาร์ดสปาร์ร้อย
ละ30และโบนแอชร้อยละ20 
 ซึ่งมีสมบตัิดังนี ้
  หดตัวรวมร้อยละ   9 
  ค่าความทนไฟ (โก่งงอ) >10 
  ค่าความแกร่ง  345 N/F´ 
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  ค่าความขาว L 86.8 a-0.2 b+7.4 
  มีค่าความโปร่งแสง(+5)ระดับมากที่สุด 
  ผิวมัน การขึ้นรปูง่าย 
  เมื่อร้อยลวดทนไฟเผามีการติดระดับน้อย เมื่อบิด
สามารถหลุดออกได้โดยง่าย 

วางเผาบนแผ่นซิลิกอนคาร์ไบด์แล้วเผา มีการติดระดับน้อย 
เมื่อบิดด้วยมือสามารถหลุดออกได้โดยง่าย 

 

ภาพที่ 1การวางเผาแบบใช้ลวดทนไฟร้อยผา่นรลููกปัด 
 การท าเนื้อดินสี จ านวน 15 สี มีสว่นผสมดังนี้ 
  สีขาว ใช้เนื้อดินโปร่งแสงที่พัฒนาและเพื่มสีสเตนใน
เนื้อดินเพื่อให้เป็นเนื้อดินสีแดง สีชมพู สีส้ม สีฟ้า สีเหลืองอ่อน
สีเหลืองสด สีเขียวแก่สีด าสีน้ าเงิน สีม่วง สีน้ าเงิน สีเขียวมะนาว 
สีเขียวสด สีแดงเลือดหมู สีด า และสีแสด 

ก าหนดรูปแบบของลูกปัดลวดลายโบราณ โดยใช้แนวคิด
การศึกษาจากลูกปัดโบราณ 4แบบดังนี้ ลูกปัดแก้วสีลูกปัด
ลูกยอลูกปัดอิฐไส้ด า และลูกปัดแก้วสลับสี 
 การผลิตลูกปัดเซรามิกลวดลายโบราณ 4 รูปแบบ คือ 
 ลูกปัดแก้วสผีลติด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมี
แกนเหล็กเสียบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อย 

 
ภาพที ่2การอัดลูกปัดแก้วส ี

 
ภาพที3่ลูกปัดกลมที่เผาแล้ว 

 ลูกปัดลูกยอ ผลิตด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมี
แกนเหล็กเสียบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อยและแต้ม
ด้วยน้ าดินสีเป็นลวดลายตาลูกยอ 

 
ภาพที่ 4 การแต้มน้ าดินสีเป็นลวดลายตาลูกยอ 

 
ภาพที่ 5ลูกปัดลูกยอท่ีแต้มลวดลายแล้ว 

 
ภาพที่6 ลูกปัดลูกยอรูปทรงกลมที่เผาแล้ว 

 
ภาพที่ 7ลูกปัดลูกยอรูปทรงรีที่เผาแล้ว 
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 ลูกปัดอิฐไส้ด า ผลติด้วยวิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมี
แกนเหล็กเสียบระหว่างแนวประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อยและทา
น้ าดินสสี้มที่ด้านนอก แล้วตัดเป็นท่อนๆ 

 
ภาพที่ 8การอัดลูกปัดอิฐไสด้ า 

 
ภาพที9่การตัดลูกปัดเป็นท่อนๆ 

 
ภาพที่ 10ลูกปัดอิฐไสด้ าที่เผาแล้ว 

 ลูกปัดแถบสี เรียงซ้อนดินสีเป็นช้ัน แล้วผลิตด้วยวิธีการอัด
ในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสียบระหว่างแนวประกบ
พิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อย 

 
ภาพที่ 11การอัดลูกปัดแถบส ี

 
ภาพที่ 12ลูกปัดแถบสีที่เผาแล้ว 

 ลูกปัดเซรามิกทีผ่ลติ น ามาร้อยเปน็เครื่องประดับได้ 3 วิธี
คือ 
  1.การร้อยแบบธรรมดา 
  2.การร้อยแบบถัก 
  3.การปัก 

 
ภาพที่ 13เครื่องประดับทีร่้อยแบบธรรมดา 

 

 
ภาพที่ 14เครื่องประดับทีร่้อยแบบถัก 
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ภาพที่ 15เครื่องประดับทีร่้อยแบบปัก 

 การพัฒนาเครื่องแต่งกาย 
  เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับเครื่องประดับแบ่งได้ 2 
ประเภท คือ ชุดล าลองและชุดโอกาสพิเศษ 
  การเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมกับเครื่องแต่งกาย 
ต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมของทั้งเครื่องประดับ
และเครื่องแต่งกาย โทนสีที่กลมกลืน โทนสีที่ตัดกัน ความมี
คุณค่าเมื่อใช้ร่วมกัน ซึ่งค านึงถึงโอกาสที่สวมใส่ด้วย 
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
 1. ดินพอร์ซเลนที่พัฒนาขึ้น เมื่อใช้เนื้อดินสีขาวเพียงอย่าง
เดียว มีสมบัติด้านความโปร่งแสงดี โดยมีสีขาว ผิวมัน ขึ้นรูป
ง่าย เมื่อร้อยลวดทนไฟเผามีการติดระดับน้อย เมื่อบิดสามารถ
หลุดออกได้โดยง่าย แต่เมื่อผสมสีสเตนเข้าไปในเนื้อดินแล้ว ให้
สีที่สดใส สวยงาม แต่วัตถุดิบให้สีในงานเซรามิก เป็นตัวทึบแสง 
เมื่อเติมลงในเนื้อดินโปร่งแสงที่พัฒนาขึ้น เนื้อดินจะไม่มีสมบัติ
ด้านความโปร่งแสงเลย  โดยเฟลด์สปาร์ที่เพิ่มเข้าไปในสูตร 
ช่วยให้เนื้อดินเป็นเนื้อแก้ว และโปร่งแสง ตามที่ อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดเนื้อแก้ว
ในเนื้อผลิตภัณฑ์จึงตัวส่งเสริมให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เป็นแก้วและช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีสมบัติโปร่งแสงดีขึ้น 
และคชินท์ สายอินทวงศ์ที่กล่าวว่าโบนแอช ท าหน้าที่เป็นตัว
ช่วยลดจุดหลอมตัว ซึ่งวัตถุดิบทั้งสองชนิดเป็นตัวที่ท าให้เนื้อ
ผลิตภัณฑ์มีความขาวมากขึ้น และมีความโปร่งใส 
 2. การผลิตลูกปัดเซรามิกลวดลายโบราณ4แบบคือ ลูกปัด
แก้วสีลูกปัดลูกยอลูกปัดอิฐไส้ด า และลูกปัดแก้วสลับสีผลิต

วิธีการอัดในแม่พิมพ์สองช้ิน โดยมีแกนเหล็กเสียบระหว่างแนว
ประกบพิมพ์ ซึ่งเป็นรูร้อย สามารถขึ้นรูปลูกปัดได้ดี ควบคุมให้
การผลิตลูกปัดรูปแบบเดียวกันมีลักษณะ และขนาดใกล้เคียง
กัน ตามที่ อภิญญา วิไลได้ศึกษาไว้ การท าลูกปัดให้มีสีต่างๆ 
สามารถเลือกใช้เนื้อดินสีทุกสูตร การผลิตลูกปัดแก้วสลับสี ดิน
มีการไหลตัวสูงไมส่ามารถควบคุมความหนาของดินให้เท่ากันได้ 
จะเกิดลวดลายริ้วคล้ายลายหินอ่อน เมื่อเปลี่ยนเป็นเนื้อดิน
พอร์ซเลนบริษัทซินฟาอินดัสเตรียลจ ากัด ซึ่งมีความเหนียวกว่า 
สามารถผลิตลูกปัดลายแถบสีได้ แต่ผิวเนื้อดินด้าน 

3. ผลิตภัณฑ์สิ่ งทอท่ีเหมาะสม สามารถสวมใส่
เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย แบบชุดล าลองชุดโอกาส
พิเศษ และการสวมใส่โดยไม่มีเครื่องแต่งกายโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์โดยรวมของทั้งเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย 
โทนสีที่กลมกลืน โทนสีที่ตัดกัน ความมีคุณค่าเมื่อใช้ร่วมกัน ซึ่ง
ค านึงถึงโอกาสที่สวมใส่ และบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ 

ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

  7.1.1 แนวทางการผลิตลูกปัดเซรามิกโปร่งแสงการผลิต
ลูกปัดเพื่อให้มีเนื้อโปร่งแสงอาจมีแนวทางการผลิตเป็นรูปแบบ
สีขาวเพื่อให้เห็นความโปร่งแสงของเนื้อดิน และตกแต่งเพิ่ม
ความสวยงามด้วยการแต้มสี เนื่องจากพัฒนาเนื้อดินโปร่งแสง
แล้วแต่เมื่อเติมวัตถุดิบให้สีเข้าไปแล้ว ท าให้เนื้อดินทึบแสง 
  7.1.2 การผลิตลูกปัดเซรามิกโปร่งแสง โดยเนื้อดินที่
พัฒนาขึ้นนั้น วัตถุดิบที่เพ่ิมเข้าไปในสูตรดินคือ เฟลด์สปาร์และ
โบนแอช เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว การขึ้นรูปด้วยวิธีการ
ป้ันน้ันท าได้ยาก การข้ึนรูปด้วยวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์เป็นการ
เหมาะสมแล้ว ผู้ผลิตจึงต้องอาศัยความเพียรพยายามในการขึ้น
รูป เนื่องจากเป็นของขนาดเล็ก และเนื้อดินหยุ่นตัว และไหลตวั
สูง ควรท าความเข้าใจลักษณะเนื้อดิน แต่ผลหลังการเผาเนื้อ
ดินมีผิวมันโดยไม่ต้องเคลือบ จึงมีความคุ้มค่าด้านการผลิตทั้ง
ด้านเวลาและวัตถุดิบเคลือบ 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  7.2.1 การพัฒนารูปแบบลูกปัดลูกปัด อาจใช้แนวคิด
จากลูกปัดโบราณแบบอ่ืน ที่มีลักษณะสวยงามอื่นๆ เช่น ลูกปัด
เขียนลาย ลูกปัดแก้วโมเสค ลูกปัดนกแสงตะวันท่ีมีความนิยม 
  7.2.2การผลิตลูกปัดด้วยเคลือบเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์
ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ รูป/คน   
  ส าหรับพระสงฆ์ พบว่า ด้านการเมืองนักการเมืองบางท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์,ในงานประจ าปี หรืองานเทศกาลต่างๆ
มักมีนักการเมืองเข้ามาให้ความสนับสนุนจัดงาน ด้านสังคมพระสงฆ์มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมมีพระสงฆ์ ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังในการสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก ความ
รับผิดชอบแก่ประชาชน ต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวาง
แผนการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด 
 ส าหรับประธานชุมชนพบว่าด้านการเมืองในงานประจ าปี หรืองานเทศกาลต่างๆ มักมีนักการเมืองเข้ามาให้ความสนับสนุน
จัดงานด้านสังคมพระสงฆ์มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาด้านวัฒนธรรมมี
พระสงฆ์มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวางแผนการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด 

 
ABSTRACT 

The objectives of an analysis on patronage system of monks and local administrative organization (LAO) were to 
study patronage system of monks and LAO in the aspects of politics, society and culture, to study relationship between 
monks and LAO in aspects of politics, society and culture, and to foster coordination between monks and LAO in terms 
of politics, society and culture. 
 Referring to study on patronage system of monks and LAO concerning monks in term of politics, it was 
found that some politicians were monk disciples. They regularly supported annual festivals and other activities. 
For society aspect, monks gave suggestions and problem solving for locals. For culture aspect, monks actively 
created awareness, conscience, and responsibility among locals to preserve their precious culture and tradition for 
sustainable benefits and promoting locals to make an effective plan for using local culture and tradition. 
 For local leaders in aspect of politics, the findings revealed that politicians regularly supported social 
events. For society aspect, monks gave suggestions and problem solving for locals. For culture aspect, monks 
involved with making an effective plan for using local culture and tradition.      
 
ค าส าคัญ : “ระบบอุปถัมภ์, พระสงฆ์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
Key Words :Patronage System,Monks, Local Administrative Organization 
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บทน า 
 สังคมประกอบด้วยคนที่อยู่ร่วมกันเป็นจ านวน
มากและมีการติดต่อและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ท าให้
อาจจะเกิดการขัดแย้งหรือเกิดความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหา
ระหว่างกันขึ้นได้  วิธีการที่จะท าให้คนเหล่านี้อยู่ด้วยกัน
ในสังคมได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสงบ
สุขได้นั้น  ทุกคนจะต้องรู้สถานภาพ บทบาท และหน้าที่
ของตนเอง พลเมืองทุกคนไม่อาจด ารงสถานภาพทาง
สั งคมได้ ตาม ท่ีตนพอใจ  เ ช่น การตั้ งตนเอง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ได้ท าการคัดเลือกตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดนั้นๆ การกระท านี้จะไม่สามารถ
กระท าได้  เนื่องจากการตกลงยินยอมร่วมกันของสมาชิก
ในสังคม โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงสถานภาพ
นั้นๆ ไว้ ดังนั้นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่สามารถ
ด ารงสถานภาพนั้นได้ประชาชนทุกคนจึงต้องปฏิบัติตาม
คุณสมบัติที่สถานภาพและบทบาทนั้นๆ ก าหนดไว้ เช่น 
หากต้องมีสถานภาพเป็นเป็นประธานชุมชน  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือพระสงฆ์  จะต้องบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่จะได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นผู้น าในระดับต่างๆ กันไป 
 การประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการเมือง
การปกครองในเมื่อ ปี พ .ศ . 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ผู้ปกครองประเทศมาเป็นระบอประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยซึ่งได้
น าเอาระบอบประชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครอง
ประเทศโดยพัฒนามาจากโลกเสรีตะวันตกอันเปิดโอกาส
ให้สังคมเป็นผู้ก าหนดและควบคุมรัฐซึ่งผ่านการออกแบบ
โครงสร้างทางอ านาจจากกลุ่มชนช้ันน าของสังคมไทย
ด้วยการอาศัยมรดกตกทอดจากระบบการเมืองการ
ปกครองแบบดั้งเดิมที่เป็นระบบไพร่ระบบขุนนางระบบ
ศักดินาหรือเรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์” ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมประชาธิปไตยเชิง
อุปถัมภ์อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยท่ีแตกต่างไปจาก
ระบอบประชาธิปไตยในสังคมตะวันตกท่ีไดม้ีการยึดถือใน

หลักของสิทธิหน้าท่ีเสรีภาพและความเสมอภาคในด้าน
ต่างๆ (เสกสรร ประเสริฐกุล, 2537 ) 
 ตลอดระยะเวลา20ปีความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม และการรับรู้ข่าวสาร (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2537)นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานและ
ประสานงานกับชุมชนทั้งในเมืองและชุมชนชนบท 
รวมถึง บ้าน วัด และโรงเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการ
ท างานท้องถิ่นในลักษณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด
กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางศาสนาผ่าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล การ
ท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ชุมชนที่มีผู้น าและวัดที่มีพระสงฆ์เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัดท าให้เกิดทั้งความร่วมมือ 
ความขัดแย้งและอ านาจที่ทับซ้อนกันระหว่างประธาน
ชุมชนกับพระสงฆ์ ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง ใน
สังคมชนบทอ านาจของพระสงฆ์ขึ้นอยู่กับบริบททาง
สังคมที่ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระดับเครือญาติ  
 ระบบอุปถัมภ์ และวัฒนธรรมชุมชนที่พระสงฆ์ที่
เป็นเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่มีต าแหน่งบารมี คนนับหน้า
ถือตาคนในชุมชนในความเคารพ ยกย่องกันต่อๆมามี
บทบาทหน้าที่เป็นผู้น าสงฆ์มีอ านาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาท่ีต้องร่วมมือกับนักการเมือง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนท าให้เกิดความสัมพันธ์
ทับซ้อนอ านาจในระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่มีสถานะแตกต่างกันแต่มีผลประโยชน์ร่วมกันจะ
ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามซึ่งในลักษณะดงักล่าว
นี้ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อสร้างเครือข่าย
ในการท ากิจกรรมด้านการเมืองนั่นเองระบบอุปถัมภ์จึง
เป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นจริงและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทย
ที่มีบุคคลที่ต่างชนช้ันเป็นตัวเช่ือมทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
อ านาจและผลประโยชน์ร่วมกัน  
 ในระยะช่วงรอบศตวรรษที่ผ่านมานี้ ได้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง ท่ีถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้องค์กร
สงฆ์ตามพระธรรมวินัยต้องถูกลดบทบาทไปเป็นองค์กรสงฆ์
ที่ ผู กโยงกับการปกครองของรั ฐ อันเริ่ มมาจากการ
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เปลี่ยนแปลงรัฐประศาสโนบายของผู้ปกครองในสมัยรัชกาล
ที่  5 จากนโยบายรวมศูนย์กลางอ านาจของรัฐเข้าสู่
ศูนย์กลาง ภายใต้ช่ือ “มณฑลเทศาภิบาล” ในขณะที่มีการ
ออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรก(เรืองเดชถาวร-  ธมฺ
โม (ศรีประสม),พระมหา, 2553) เพื่อก ากับดูแล และจัด
ระเบียบการปกครองสงฆ์ใหม่หมดทั่วสังฆมณฑล ให้สามารถ
ตอบสนองและเป็นผู้ถ่ ายถอดนโยบายและค่านิยมที่
ส่วนกลางสร้างขึ้นแก่ประชาชนได้ และจากการปฏิรูป
การศึกษาในสมัยต่อมาเป็นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้พระสงฆ์
เริ่มถูกลดบทบาทจากการเป็นผู้น าความรู้และคนในสังคม 
ท าให้พระสงฆ์จ าเป็นต้องมีการปรับบทบาทเพื่อให้สามารถ
รับได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และผลประการหนึ่งของ
การปรับบทบาทของพระสงฆ์ในห้วงเวลานั้น เช่น การเน้น
เป็นผู้น าด้านการกล่อมเกลาทางจิตใจของคนในสังคมตาม
หลักพระพุทธศาสนาขั้นสมาธิและปัญญา (ตามหลัก
ไตรสิกขา) ดังปรากฏการเกิดใหม่ซึ่งนักคิดและส านักเผยแผ่
หลักการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ส านักพระ
อาจารย์มั่น ภูริทตฺโต, ส านักพุทธทาส, ส านักธรรมกาย รวม
ไปถึงบทบาทด้านการเป็นที่พึ่ งทางจิตใจที่ เน้นเฉพาะ
ประโยชน์เฉพาะหน้า ท่ีมิใช่หลักการของพระพุทธศาสนา
และหน้าที่ของพระสงฆ์ เช่น การปลุกเสกพระเครื่อง การ
บอกใบ้ให้หวย การตั้งตนเป็นหมอดูโชคลาง เป็นต้น  
 องค์กรสงฆ์และการบริหารงานภาครัฐในประเทศ
ไทยจึงมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการหลายอย่าง ทั้งใน
การจัดรูปการบริหารกิจการภาครัฐ การเมือง และสังคม 
รวมทั้งมีความพยายามในการปรับปรุงองค์กรสงฆ์  เพื่อ
ก ากับดูแลและควบคุมให้กิจการพระพุทธศาสนาด าเนินไป
ได้โดยสอดคล้องกับการจัดรูปแบบการปกครองของ
บ้านเมืองภายใต้เหตุผลที่แตกต่างกันไป และเนื่องจาก
ประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยสลับกับการปกครองในระบบเผด็จการและ
คณาธิปไตยหลายครั้งในห้วงเวลาถัดมา ท าให้อ านาจในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองถูกถ่ายโอนไปยังคณะบุคคลที่ได้รับ
เลือกตั้งหรือได้เข้ามามีอ านาจในหลากหลายวิธี  ส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยถึงสอง
ครั้งด้วยกัน และโครงสร้างของสังคมไทย ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันคนในสังคมยังมีเรื่องของความรู้ความเข้าใจ 

(Cognitive) อุดมการณ์(Ideology) ความเช่ือ(Belief) 
ค่านิยม(Value) และทัศนคติ(Attitude) ความคิดเห็น
ส่วนบุคคลสัมพันธ์กันโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่มีฝ่าย
การเมืองเป็นผู้บริหารเชิงนโยบายสู่การกระจายอ านาจ
ท้องถิ่นให้กับชุมชนทั้งในด้านศาสนา   ประเพณี 
วัฒนธรรมโดยผ่านวัดและพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยเฉพาะยิ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีอ านาจ  บารมี  เงิน 
ต าแหน่ง สมณศักดิ์ หรือ แม้แต่ผู้ปกครองวัดมายาวนาน
อย่างเช่น เจ้าอาวาสคนในชุมชนยังให้ความเคารพนับถือ 
เทิดทูน  เช่ือฟังเพราะความเช่ือที่พระสงฆ์คือตัวแทนที่
สืบทอดและเผยแผ่พุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมา -
สัมพุทธเจ้าจนละเลยลืมดูการประพฤติปฏิบัติตัวความ
เหมาะสมของสงฆ์เพราะ ผู้คนส่วนใหญ่รับวัฒนธรรมต่อ
สิ่งเหล่านี้สะสมความคิดและค่านิยมจนเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมือง (Political Culture)ทีเ่ป็นวิถีชีวิตของคนใน
สังคมและชุมชนจนลืมนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสิ่งนี้ท าให้มี
เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งพระสงฆ์ที่มีอ านาจ
บารมี ความนับหน้าถือตาของสังคม อ านาจ ต าแหน่งเงิน 
และ โอกาส ใช้สิ่งนี้ในการด าเนินชีวิตด้วยแล้วจะท าให้
กระทบต่อทุกฝ่ายเพราะใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นต้นทุนของ
การก้าวไปสู่ต าแหน่ง อ านาจและเงิน เป็นเป้าหมายชีวิต 
การตัดสินใจ เงินจะมีบทบาทและถูกครอบง าด้วยระบบ
อุปถัมภ์ในการด าเนินชีวิต จะรักพวกพ้อง ญาติพี่น้องตน
ถ้าบุคคลเหล่านี้ท าอะไรไม่ถูกก็ไม่ว่ากล่าวตักเตือน อย่าง
ดีก็แค่ให้เอาไปคิดเอาเอง การด าเนินชีวิตใครจะท าอะไรก็
ท าไป ไม่มีใครไปยุ่งกับใคร แม้ผิดกฎหมายต่างคนต่างท า 
ตรงกับค าที่ว่ารักมากอุ้ม รักน้อยลงมาจูง รักน้อยลงมา
อีกให้เดิน” หรือ คล้ายทองสองหน่อ ควายทอเสียนวล 
(รักจนเสียหลักการ)อ านาจที่ได้มานั้นถูกต้องชอบธรรม
หรือไม่อย่างไรไม่สนใจ ทุกอย่างถ้า ผลประโยชน์ลงตัวก็
จบ ระบบอุปถัมภ์จึงมีบทบาทมากและแสดงออกใน
ลักษณะ บุญคุณต้องทดแทน ใครเคยช่วยต้องตอบแทน 
เงินจึงเนรมิตได้ทุกอย่างจนท าให้เกิดระบบอุปถัมภ์ การ
เล่นพรรคเล่นพวกสูงเพราะพรรคพวกช่วยได้ทุกเรื่อง 
บอกได้ สั่งได้ ได้พวกจะได้ทุกเรื่อง เช่น หลักการ มีกา
ระเบียบปฏิบัติที่ท าไม่ได้ แต่ถ้ามีพวกท าให้หรือหาทาง
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ออกให้ได้ ผิดก็ช่วยปิดบัง รู้ว่าไม่ดีปิดโอกาสจ ากัดสิทธิ
ผู้อื่น พรรคพวกท าผิดให้ถูกได้ ไม่มีพวกก็ใช้เงินแทน ใช้
กันจนเกิดพรรคพวกใหม่ในเวลาต่อมา เงินและพวกคือ
โอกาส เป็นที่มาของการวิ่งเต้นประจบสอพลอซึ่งเป็นการ
บริหารแบบแนวดิ่งที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับ
นักการเมืองในการตัดสินใจใช้อ านาจ ผ่านนโยบาย
การเมืองจนท าให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนตัวจนเกิดระบบ
ผู้ ให้ อุ ปถัมภ์ และผู้ รั บอุปถัมภ์ที่ มี   เ รื่ อ ง เ งินและ
ผลประโยชน์มาเก่ียวข้องเพราะในเมื่อ “ให้ในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ก็ต้องเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องคืนแบบไม่ถูกต้อง”(การ
ใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานเป็นการบริหารที่ยึดตัว
บุคคลมากกว่าหลักการ เชื่อว่าคนอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง 
คนท าได้หมดคนใกล้ชิดจะพูดน้อยใช้ง่ายต าแหน่งเปลี่ยน
ได้แต่ตัวบุคคลต้องอยู่กันตลอดชีวิต ความเช่ือดังกล่าว
เป็นพัฒนาการรากเหง้าของระบบอุปถัมภ์ที่เป็นบุคคล
ฉลาดแกมโกง มีอ านาจอิทธิพลกว้างขวาง และขอ
ต าแหน่งที่มีในระดับรอง ๆ ลงมาในโอกาสต่อไปในพื้นที่
จึงเกิดสายโยงใยเกี่ยวพันกันทั้งระบบ เป็นอุปถัมภ์ลูกโซ่
เกี่ยวโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ 
 พระสงฆ์ที่ท างานท้องถิ่นในลักษณะอุปถัมภ์มิใช่
เป็นนักพัฒนาโดยแท้จริงนั้นมักจะมีสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น
การส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมือง โดยท างาน
ร่วมกันผ่านคนใกล้ชิด ทั้งโดยตรงและผ่านหัวคะแนน 
ผู้ช่วยส.ส. หรือคนที่ใกล้ชิดผู้แทนเสียส่วนใหญ่เพราะ
พระสงฆ์พึ่งพาการอุปถัมภ์จากรัฐมากเกินไปจนท าให้เสีย
ระบบการปกครองจนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีก
มากมายและมีหลายปัจจัยที่ท าให้ผู้ปกครองสงฆ์ไม่
สามารถหยุดยั้งการขยายตัวของพระสงฆ์ลักษณะเหล่านี้
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระบบ
อุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นรูปแบบของระบบการเมืองที่ได้รับการถ่ายทอด
โครงสร้างทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเชิงอุปถัมภ์มาจาก
ชนช้ันทางสังคม อันเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ของสังคมในอดีต ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้านในชุมชน มา
เป็นเงื่อนไขที่จะคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
ฐานเสียงทางการเมืองของผู้น าในระดับหมู่บ้านและ

ระดับต าบลในลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไปของ
แต่ละท้องถิ่น จะขึ้นอยู่กับวิถีทางของประเพณีและ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้น ๆ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม 
 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์
ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม 
 3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๑  กรอบแนวคิด 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง จะมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยก่อนไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน า
เครื่องมือไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกไว้ในกลุ่มของประชากรที่ก าหนดไว้ ได้เลือกโดย

พระสงฆ ์
ผู้น าชุมชน 
 
 
 

ระบบอุปถัมภ์ของ
พระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ด้านการเมือง  
- ด้านสังคม 
- ด้านวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบอุปถัมภร์ะหว่าง
พระสงฆ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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วิธีเจาะจง (Purposive) ผู้วิจัยก าหนดแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น2 กลุ่ม จ านวน 34 รูป/คน ประกอบด้วย
พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส วัดและส านัก
สงฆ์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จ านวน 17 วัด/รูป
และประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่คู่กับวัด
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จ านวน  17 ชุมชน/คนโดย
มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 
 1การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท าควบคู่
กับการสัมภาษณ์พระสงฆ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
 2. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก ส าหรับพระสงฆ์และประธานชุมชนในท้องถ่ิน  เพื่อ
ศึกษารูปแบบและกระบวนการจัดการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม  
 3. แบบสอบถามส าหรับผู้น าชุม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนที่ 2 ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาการวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของ
พระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อศึกษาระบบ
อุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  
 ส าหรับพระสงฆ์ผลการศึกษาวิจัยพบว่าพระสงฆ์
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60ปีและ 61ปีขึ้นไปมีพรรษา
21พรรษาข้ึนไป วุฒิทางธรรมจบการศึกษาระดับนักธรรม
เอกและไม่ได้เรียนภาษาบาลีส่วนวุฒิทางโลกจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทและด ารงต าแหน่งทางการปกครอง
ระดับเจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระสงฆ์ส่วนใหญ่เคย
ได้ยินและเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจว่าระบบอุปถัมภ์

ระหว่างพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนว
ทางการพัฒนาเป็นการไม่เหมาะสมที่การพัฒนาวัดและ
ชุมชนโดยใช้การเมืองท้องถิ่นเข้ามาเก่ียวข้อง เพราะ
พระสงฆ์ควรท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทางสงฆ์เท่านั้น
และการที่พระสงฆ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยผ่านการเมืองท้องถิ่น จะช่วย
พัฒนาชุมชนได้พอสมควรและช่วยได้เล็กน้อย 
 ส าหรับประธานชุมชนผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ประธานชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 41-50 
ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีอาชีพค้าขาย 
ประธานชุมชนส่วนใหญ่เคยได้ยินเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์
ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่เข้าใจ
โดยมีความเข้าใจว่าระบบอุปถัมภ์ระหว่างพระสงฆ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน
เป็นการเหมาะสมในการพัฒนาวัดและชุมชนโดยใช้
การเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะได้รับผลประโยชน์
ทุกฝ่าย และการที่พระสงฆ์และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยผ่านการเมืองท้องถิ่น จะ
ช่วยพัฒนาชุมชนได้พอสมควร 
 2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1ศึกษา
ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมศึกษาวิจัยโดย
ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน  34ชุด คณะผู้วิจัย
ได้น าผลการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมด 
โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์และ
เห็นภาพรวมได้ชัดเจน ผลการวิจัย พบว่า  
 ส าหรับพระสงฆ์ผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้าน
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี ้
 ด้านการเมืองโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับคือ นักการเมืองบางท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์
,ในงานประจ าปีหรืองานเทศกาลต่างๆมักมีนักการเมือง
เข้ามาให้ความสนับสนุนจัดงาน การรับปัจจัยสนับสนุน
จากนักการเมือง และพระสงฆ์ช่วยกระจายข่าวท าความ
เข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเมือง 
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 ด้านสังคมโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย3 
อันดับคือ พระสงฆ์มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและ
ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหา,มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการองค์การและ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ในชุมชนและพระสงฆ์รับรู้ข่าวสารต่างๆ จากสื่อ
ต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ 
 ด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย  3 
อันดับ คือ คณะพระสงฆ์ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่าง
จริงจังในการสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก ความ
รับผิดชอบแก่ประชาชน ต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้จักวางแผนการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างชาญฉลาด, พระสงฆ์ร่วมกับภาครัฐในการแก้ไข 
ส า ร วจตรวจตราการป้ อ งกั น ปัญหาการท าล าย
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระสงฆ์ มีบทบาทส าคัญต่อ
การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกประเภท 
อย่างแบบยั่ งยืนโดยให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 ส าห รับประธานชุมชนผลการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี ้
 ด้านการเมืองโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย  
3 อันดับ คือ ในงานประจ าปี หรืองานเทศกาลต่างๆ มัก
มีนั กการ เมื อง เ ข้ ามา ให้ ความสนับสนุ นจั ด งาน ,
นักการเมืองบางท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์และการรับ
ปัจจัยสนับสนุนจากนักการเมืองและการติดต่อกับ
นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง 
 ด้านสังคมโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย  3 
อันดับ คือ พระสงฆ์มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นและ
ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหา,พระสงฆ์รับรู้ข่าวสารต่างๆ จากสื่อต่างๆ เช่น 

การอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุและพระสงฆ์มีส่วนร่วมใน
การเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขให้หน่วยงานราชการทราบ 
 ด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย  3 
อันดับ คือ มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวาง
แผนการใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด, 
พระสงฆ์  มีบทบาทส าคัญต่อการส่ง เสริม อนุรั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทุกประเภท อย่างแบบยั่งยืนโดย
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
แ ล ะ พ ร ะ ส ง ฆ์ มี ส่ ว น ร่ ว ม ว า ง แ ผ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ศึกษาวิจัย โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ
พระสงฆ์และประธานชุมชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
34 รูป/คน คณะผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
 1) ด้านระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ด้านการเมื อง  สั งคมและ
วัฒนธรรม สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 ด้านการร่วมท ากิจกรรมด้านการเมือง และความ
เหมาะสมของบทบาททางการเมืองของพระสงฆ์
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดงความคิดเห็นว่า พระสงฆ์
ไม่ได้ท ากิจกรรมการเมืองด้วยกันเพราะส่วนใหญ่ผู้น า
ท้องถิ่นบางคนไม่ศรัทธาเจ้าอาวาสจากเหตุการณ์ในอดีต
แต่วัดจัดกิจกรรมอะไรก็ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชน
เป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงบประมาณ
ส่วนใหญ่มาจากวัดด าเนินการแสวงหามาเองทั้งสิ้นส่วน
นักการเมืองบางท่านก็ไปแสดงให้ประชาชนเห็นเท่านั้น 
ในขณะที่ประธานชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า พระสงฆ์
ไม่ได้ร่วมท ากิจกรรมเพราะว่านักการเมืองไม่ศรัทธา
พระสงฆ์ 
 ด้านการร่วมท ากิจกรรมด้านสังคมของชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดงความคิดเห็นว่า วัดได้ท า
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กิจกรรมทางด้านสังคมโดยพระสงฆ์เป็นผู้น าเช่นวันแม่มี
การตักบาตรท าบุญ, การสืบชะตาหลวง, การจัดค่าย
คุณธรรมที่วัด ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้อบรมและงบประมาณมา
จากวัดเป็นผู้จัดการเองทั้งสิ้น ในขณะที่ประธานชุมชน
แสดงความคิดเห็นว่า พระสงฆ์มีร่วมกับชุมชนบ้างในเรื่อง
สร้างรั้ว สร้างประตูวัด ก็จะขอความร่วมมือจากชุมชนให้
ร่วมกันบริจาคผู้บริจาคก็เป็นกลุ่มเดิมๆ 
 ด้านการร่วมท ากิจกรรมด้านวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดง
ความคิดเห็นว่า วัดได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง เช่น การจัด
ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาโดยร่วมกับชุมชนต่างๆ โดย
เทศบาลให้งบประมาณ วัดละ12,000บาท, จัดประเพณี
สงกรานต์ขนทรายเข้าวัด สรงน้ าพระธาตุ เป็นต้นใน
ขณะที่ประธานชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ,ประเพณี
สงกรานต์เป็นต้น บางวัดมีประชาชนร่วมกิจกรรมไม่มาก
เนื่องจากไม่ศรัทธาพระสงฆ์เป็นการส่วนตัว 
 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์ของ
พระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  ด้านการเมืองผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดง
ความคิดเห็นว่า ไม่มีด้านงบประมาณเพราะวัดมีศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา แต่มีด้านการให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ ในขณะที่ประธานชุมชนผู้แสดงความ
คิดเห็นว่า เท่าที่รู้ ไม่น่าจะไม่มีเพราะว่าสมาชิกสภา
เทศบาลในเขตจะประสานงานมาชุมชนมากกว่าให้ชุมชน
กิจกิ จกรรมวันส าคัญต่ า งๆโดย เทศบาลเป็นผู้ ให้
งบประมาณมา 
 ด้านสังคม ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดงความ
คิดเห็นว่า มีด้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในขณะที่ประธาน
ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า มีความสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสังคมแต่นักการเมืองไป
ทอดผ้าป่าที่วัด 
 ด้านวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดง
ความคิดเห็นว่า บางวัดไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม ในขณะที่ ประธาน

ชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า วัดจะจัดงานสรงน้ าพระธาตุ
และประเพณีวันสงกรานต์ขนทรายเข้าวัด. 
 3) ด้านความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
  ความร่วมมือด้านการเมืองกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดงความคิดเห็น
ว่า  ไม่มี เนื่ องจากวัดปลอดนักการเมืองเพราะว่ า
นักการเมืองท้องถิ่นยังฝังใจกลับเรื่องเดิมๆและไม่ศรัทธา
เจ้าอาวาส ในขณะที่ประธานชุมชนแสดงความคิดเห็นว่า 
ไม่น่าจะมีพระสงฆ์ในชุมชนของท่านให้ความร่วมมือด้าน
การเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความร่วมมือด้านสังคมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ผู้ให้สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นว่า พระสงฆ์ช่วยบริจาคของและช่วย
บรรยายธรรมเรื่องสุขภาพใจให้ผู้สูงอายุที่ชุมชนสันกลาง
ฟังเป็นประจ าในขณะที่ประธานชุมชนแสดงความคิดเห็น
ว่า มีแต่นักการเมืองไปทอดผ้าป่าให้วัดต่างๆ 
 ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์แสดงความคิดเห็น
ว่า วัดท าเองในส่วนวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆโดยใช้งบประมาณวัดและชุมชนบริจาคทุก
ครั้งโดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้ง ในขณะที่
ประธานชุมชนแสดงความคิดเห็นว่าความร่วมมือด้าน
สังคมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเฉพาะกิจ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 5.2.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3เพื่อ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นแยกเป็นประเด็นได้
ดังนี ้
 1. ด้านการท างานระหว่างพระสงฆ์กับการเมือง
ท้องถิ่น สรุปได้ ดังนี้ 
 พระสงฆ์ให้ค าตอบที่แตกต่างกันเป็น 2ทาง ซึ่งมี
จ านวนเท่าๆกันดังนี้พระสงฆ์กลุ่มแรกแสดงความคิดเห็น
ว่า วัดได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่นโดยมี
โครงการหรือจัดกิจกรรมร่วมกันตลอด ในเรื่องวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณีทุกปีหรือแม้แต่การจัดตั้งหน่วย
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เลือกตั้งที่วัดปัจจุบันทางวัดยังคงจัดคงจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องโดยเทศบาลสนับสนุน
และเข้าร่วมกิจกรรมและบางครั้งเทศบาลขอใช้วัดเป็น
สถานที่ประชุม ส่วนพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าวัดไม่ได้
จัดกิจกรรมร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่น เพราะวัดมี
กิจกรรมทางศาสนาอยู่แล้วโดยพุทธศาสนิกชนหรือ
ศรัทธาวัดเป็น ผู้จัดกิจกรรม อาจมีนักการเมืองท้องถิ่น
เข้าร่วมท ากิจกรรมกับวัดเป็นบางครั้งบางคราวเช่น งาน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆปัจจุบันทางวัดยังคง
จัดกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจ าทุกปีโดยอาศัยก าลัง
ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ส่วนประธานชุมชนประธาน
ชุมชนมากกว่าครึ่ง แสดงความคิดเห็นว่า วัดได้จัด
กิจกรรมร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่นเป็นประจ าในวัน
ส าคัญทางศาสนา เช่นวันเข้าพรรษา  บวชสามเณรภาค
ฤดูร้อน เป็นต้น หรือชุมชนน าคนเข้าร่วมขบวนแห่กับ
เทศบาล เช่นวันลอยกระทง   วันแห่เทียนเข้าพรรษา  
วันสงกรานต์โดยน าคนเข้าร่วมขบวนแห่จะได้รับเงิน
สนับสนุนจากสมาชิกเทศบาลในเขตจ านวน500- 1,500
บาท เป็นค่าอาหาร ซึ่งจะได้เงินมากน้อยนั้นเป็นไปตาม
จ านวนคนที่ร่ วมงาน นอกจากนี้ยั งมีการดูแลด้าน
สาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ เช่น ตัดต้นไม้  
ปราบยุงลาย เป็นต้น ซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นได้เข้ามา
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  
 2. ด้านการให้นักการเมืองท้องถิ่นช่วยเหลือวัด
สรุปได้ ดังนี้มีพระสงฆ์อีก 11รูป  แสดงความคิดเห็นว่า 
วัดไม่เคยขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองท้องถิ่น  มี
แต่นักการเมืองขอเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
ที่วัดจัดขึ้นส่วนประธานชุมชน10คน แสดงความคิดเห็น
ว่า วัดไม่เคยขอนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเหลือ มีแต่ท าค า
ร้องแจ้งไปให้มาตัดต้นไม้บ้างเปลี่ยนไฟเสาตามรายทาง
ให้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาล ต้องท าอยู่แล้ว ประธาน
ชุมชนบางคนแสดงความคิดเห็นว่า ยังไม่ ได้ขอให้
นักการเมืองท้องถิ่นช่วยเหลือเนื่องจากเพิ่งได้รับต าแหน่ง 
 3.ด้านกิจกรรมทางศาสนาที่วัดจัดขึ้นได้รับ
การงบประมาณสนับสนุนจากการเมืองท้องถิ่ น 
พระสงฆ์จ านวน 12รูป  ยอมรับว่า วัดได้รับงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาท่ีวัดจัดขึ้นจากนักการเมือง

ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือตามความเหมาะสม 
โดยมากได้รับการสนับสนุนเรื่องปัจจัยทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ ไม่ เพียงพอ บางครั้ งได้
งบประมาณสนับสนุนในเรื่องงานวันส าคัญทางศาสนา
หรือแม้กระทั่งการขอยืมตัวเจ้าหน้าที่มาช่วยงานโดยวัด
ท าเอกสารขอยืมตัวส่งไปให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น วัด
ได้รับเงินสนับสนุนบางส่วนจากนายกเทศมนตรีและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในรูปแบบของการ
ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์สาธารณะประโยชน์ของวัด
และชุมชน บางครั้งวัดได้รับเป็นเงินอุดหนุนขององค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
วัด วัดต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือการเมืองท้องถิ่นในการ
อุดหนุนงบประมาณและงานบริการจากเจ้าหน้าท่ีของ
เทศบาลหรือวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพอสมควรใน
เรื่องการจัดกิจกรรมประจ าปีที่วัดและเทศบาลท าร่วมกัน
ในขณะที่มีประธานชุมชนมากกว่าครึ่ง แสดงความ
คิด เห็นว่ า  กิจกรรมทางศาสนาที่ วั ดจั ดขึ้ น ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากการเมืองท้องถิ่นเป็นครั้งคราว 
โดยมากได้รับการสนับสนุนเรื่องปัจจัยทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนั้นวัดได้รับการสนับสนนุ
งบประมาณจากการเมืองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนาเช่นการจัดขบวนแห่วันลอยกระทง 
แห่เทียนเข้าพรรษา โดยให้มาเป็นครั้งคราวแล้วแต่
กิจกรรมที่ท้องถิ่นจัดขึ้น ประมาณกิจกรรมละ3,000- 
5,000บาท เป็นการสนับสนุนงบประมาณทางงานส าคัญ
ทางศาสนาท่ีวัดได้จัดท ากิจกรรม 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่ องการวิ เคราะห์ระบบ
อุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พบประเด็นที่น่ าสนใจควรท าการอภิปรายผลให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  
 ประเด็นการส่วนร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพระสงฆ์ควรท างานร่วมกับนักการเมืองส่วน
ท้องถิ่นในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีแต่พระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะขัด
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พระธรรมวินัย เพราะพระสงฆ์ยังอยู่ในศรัทธาประชาชน
ถือว่าเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมงาน
ด้านศาสนา ช่วยเหลือชุมชน ควรมีการท างานบูรณการ
ร่วมกันทั้งวัด ชุมชน และเทศบาลซึ่ งสอดคล้องกับ
บรรพต วีรสัย และคณะได้ท าวิจัยเรื่อง พระสงฆ์กับการ
พัฒนาสังคมในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง :
กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อ
ทราบบทบาทของพระสงฆ์ไทยในมิติของเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การเมืองการปกครอง พบว่าด้านเศรษฐกิจ 
พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ
สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีบทบาทในการสอนอาชีพด้วย
ฝีมือ เช่น การนวดแผนโบราณ ยาสมุนไพร ศิลปกรรม
การก่อสร้าง เป็นต้น ด้านสังคม พระสงฆ์มีบทบาทสังคม 
กล่าวคือ การอบรมจริยธรรม การลดการเสพยาเสพติด 
การอนุเคราะห์ผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางใจ 
การอนุเคราะห์ผู้เดินทาง การช่วยเหลือกิจกรรมของ
ประชาชน เช่น การใช้สถานที่ของวัดเป็นที่เก็บพัสดุ เก็บ
ของศักดิ์สิทธิ์ อนุเคราะห์สัตว์เลี้ยง ให้ยืมเครื่องใช้ เป็น
ต้น และยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย ด้าน
การศึกษา พระสงฆ์ มีบทบาทด้านการศึกษาหลาย
ประการ กล่าวคือ การให้ความรู้แก่พระสงฆ์และ
ประชาชนทั้งภายในและภายนอก การสร้างโรงเรียนใน
วัด เป็นต้น ด้านการเมืองกรปกครอง พระสงฆ์มีบทบาท
ทางอ้อม ในเชิงเหนี่ยวรั้งกับการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
ธรรมะ 
 ประเด็นการท ากิจกรรมระหว่างวัดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ความคิดเห็นว่า 
วัดขนาดเล็กหรือส านักสงฆ์ จะไม่ได้งบประมาณจาก
การเมืองส่วนท้องถิ่นแต่เป็นไปในลักษณะของการร่วม
ท าบุญกับทางวัดเป็นการส่วนตัวหรือมาร่วมท าบุญในช่วง
เทศกาลของการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น มีเพียงบางวัดที่
ได้รับเ งินสนับสนุนจากนักการเมืองส่วนท้องถิ่นใน
ลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น 
ได้รับเงินในกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี ประจ าปี เช่น งานแห่เทียนพรรษา เงินอุดหนุน
สนับสนุนในรูปแบบการบริจาคค่าน้ าค่าไฟ ช่วยเหลือเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะของวัด เป็นต้น 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุขุม เฉลยทรัพย์ และ
คณะ ได้ศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แบ่งเป็น  2 ประเด็น 1 ปัจจัยที่ส่งเสริม คือ ความร่วมมือ
กันทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ควรได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐในเรื่องงบประมาณและนโยบายที่ชัดเจน การ
ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ความรู้ความสามารถ
ของพระสงฆ์ เทคนิควิธีการของพระสงฆ์ ในการเทศนา 
ความศรัทธาที่มีต่อพระสงฆ์ และการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน เห็นว่าปัจจัยที่
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดย การ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมจรรยามาก
ที่สุด รองลงมาคือ สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรง
และทางอ้อมได้ ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนด้าน
ศีลธรรม มีประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี
ความเป็นผู้น าในชุมชน ท้องถิ่น มีสมณศักดิ์สูง หรือ
ต าแหน่งทางสงฆ์สูง บวชเรียนมานานหลายพรรษา ให้การ
ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาแก่ชาวบ้าน และมีบุคลิกภาพที่น่า
เลื่อมใสศรัทธา และมีเพียงประเด็นเดียวที่อยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีช่ือเสียงด้านอภินิหาร การให้โชคลาภ ๒ ปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรค คือการขาดงบประมาณ การขาดความรู้ของ
พระสงฆ์ การขาดการทุ่มเทและไม่พร้อมที่จะเสียสละของ
พระสงฆ์ สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อต่าง ๆ 
ที่ดึงความสนใจไปจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสภาพ
ทางเศรษฐกิจ การไม่ยอมรับของสังคมในหลักค าสอนของ
พระสงฆ์ ความไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การขาดสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ผู้น า
ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา พุทธศาสนิกชน เห็นว่าปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อบทบาทพระสงฆ์มากที่สุด คือ การขาด
ความใส่ใจ สนใจในเรื่องศาสนา คนไม่เข้าวัด รองลงมาคือ 
พระสงฆ์บางรูปปฏิบัติตนไม่เหมาะสม การหมดความศรัทธา
เลื่อมใสในตัวพระสงฆ์ และไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ และวิธีการรูปแบบ เน้ือหา
ในการสอนไม่น่าสนใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิ เคราะห์และสรุปผลการศึกษา
เกี่ยวกับพระสงฆ์กับการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล
นครเชียงราย จังหวัดเชียงรายผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการ
วิจัย ดังนี ้
 1.พระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีร่วมกับ
การเมืองส่วนท้องถิ่นในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี วัดขนาดใหญ่หรือเจ้าอาวาสมี
ช่ือเสียงจะได้รับเงินสนับสนุนจากนักการเมืองส่วน
ท้องถิ่นในลักษณะที่แตกต่างและหลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น ได้รับเ งินในกิจกรรมทางด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณี ประจ าปี เช่น งานหาเทียนพรรษา 
เงินอุดหนุนสนับสนุนในรูปแบบการบริจาคค่าน้ าค่าไฟ 
ช่วยเหลือเงินค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ
ของวัด เป็นต้นในขณะที่วัดขนาดเล็กหรือส านักสงฆ์ จะ
ไม่ได้เงินบริจาคจากนักการเมืองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นบาง
วัดที่ได้รับเงินบริจาค ในลักษณะของการร่วมท าบุญกับ
ทางวัดการส่วนตัวหรือมาร่วมท าบุญในช่วงเทศกาลของ
การหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น  
 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการเมืองส่วนท้องถิ่นควรให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ทุกวัดตามความจ าเป็น 
 2. ผลจากการวิจัยพบว่าพระสงฆ์มีความสนใจ
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีการติดตามการเมือง
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาตลอด แต่ไม่เห็นด้วยที่
จะให้พระสงฆ์มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีความคิดเห็นว่าถ้า
พระสงฆ์สามารถเลือกตั้งได้ ก็มีสภาพไม่ต่างกับชาวบ้าน 
ถ้าพระสงฆ์ยุ่งกับการเมืองมากดูไม่ดีอย่างเช่น  ประเทศ
พม่าและธิเบต  ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นได้  ในขณะที่
พระสงฆ์บางรูปแสดงความคิดเห็นว่า ถ้ามีกรอบกติกา
ชัดเจน  ก็เห็นว่าสมควรให้พระสงฆ์มีสิทธิเลือกตั้งได้
เหมือนประเทศศรีลังกาเพราะเป็นประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง แต่ถ้าให้เลือกเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมเป็นผลเสีย
มากกว่า 
 ส่วนประธานชุมชนส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า
พระสงฆ์ควรมีสิทธิเลือกตั้งเพราะพระสงฆ์ก็เป็นพลเมือง
คนหนึ่งถือบัตรประชาชนและพระสงฆ์จะมีส่วนช่วยคัด
กรองคนดีเข้าสภาได้ และปัจจุบันพระสงฆ์เก่งๆมีจ านวน

มาก และพระสงฆ์บางรูปเก่งกว่านักการเมืองแต่ถูกตี
กรอบไว้ในพระธรรมวินัย และพระสงฆ์ควรมีสิทธิ์จะได้
คัดกรองคนดี  ประชาชนก็ยังศรัทธาพระสงฆ์เช่นเดิม 
เนื่องจากการมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกับความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อพระสงฆ์ 
 ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ามหาเถรสมาคมและภาครัฐ 
ควรพิจารณาทบทวนกฎหมายให้พระสงฆ์มีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้นหรือให้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ควรวาง
กรอบกติกาให้ชัดเจน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่ องการวิ เคราะห์ระบบ
อุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกิดขึ้นได้เนื่องผู้วิจัยและคณะได้ท างานร่วมคณะสงฆ์และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยและคณะจึงมีความ
สนใจว่า ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 ดังนั้นงานศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ระบบ
อุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นี้ 
ผู้วิจัยและคณะจึงได้แจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์
พระสงฆ์ และผู้น าชุมชน จ านวน 34 รูป/คน เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน  
 การท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีผู้วิจัยและ
คณะจึงขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จั งหวัดเ ชียงราย 
เทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงรายที่ให้ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยและคณะได้ท างาน
วิจัยอย่างคุณค่า สามารถเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ 
ผู้บริหารของเทศบาลและผู้ท่ีสนใจสามารถท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ของพระสงฆ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการต่อยอดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ระบบอุปถัมภ์ ในอนาคตต่อไป 
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ภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต  3   

Ethics Leadership Based on Four Cardinal Virtues for Education Administrators  
under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3 

สุนันท์  เสนารตัน ์ (Sunan  Senarat)*  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์  เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 จ าแนกตามเพศ สถานภาพต าแหน่งอายุ และประสบการณ์การท างาน และ 3) เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 471 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิค             
การสัมภาษณ์ จ านวน 10 คน ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์ค่า  t-test  และ F-test  เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ก าหนดค่าสถิติที่นัยส าคัญ .05   
 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการครู ที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 จ าแนก           
ตามเพศ และสถานภาพต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกตามอายุและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนแนวทางการพัฒนาให้ผู้บริหารยึดหลักพรหมวิหารอย่าง
เคร่งครัดเป็นหลักการบริหาร 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study ethics leadership based on four Cardinal Virtues of education 
administrators under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3, 2) to compare the educational personnel’s 
opinions on this issue, classified by their genders, positions, age and work experiences and 3) to find a way of 
developing their ethics leadership.    
 The sample consisted of two groups: the first group with 471 informants answering a questionnaire and the 
second group with 10 participants taking part in an interview. The statistics used for analyzing data were 
frequency, mean   and standard deviation. Moreover, the hypothesis was tested by using t-test and F-test. Having 
found the significant differences of an average of each aspect, the pairs were compared using Scheffe's method 
with the set statistical significance of .05 level.   

The research results revealed that all aspects were overall found at a high level. Having considered each aspect, 
it was also found at a high level. Having compared the opinions of school administrators and teachers on ethics 
leadership based on four Cardinal Virtues, classified by their genders and positions, the differences were found in 
overall and each aspect at the statistical significance of .05 level. Having classified by their age and working 
experiences, the differences were not found in overall and each aspect. Regarding the way of developing their 
ethics leadership, it would be recommended that the education administrators must strictly adhere to four 
Cardinal Virtues as the principles of administration.  

 

ค าส าคัญ :  ภาวะผู้น าทางจริยธรรม , หลักพรหมวิหาร  4, ผู้บริหารสถานศึกษา 
Key Words:  Ethics Leadership, Four Cardinal Virtues, School Administrators 
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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บทน า 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่  8  และ 9 ได้เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นส าคัญเพราะว่า  เมื่อคนมีการพัฒนาแล้วย่อม
น าไปสู่การพัฒนาทุก ๆ ด้าน  ดังนั้น การพัฒนาคนต้อง
พัฒนาทั้งด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะความ
ช านาญแต่ละด้านให้ดีเยี่ยม รวมทั้งพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดทั้งภาวะความเป็นผู้น า เพราะการ
บริหารกิจการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ การ
บริหารธุรกิจ หรือการบริหารการศึกษา ผู้บริหารใน
ฐานะผู้น าองค์กร จะมีภาระหน้าที่  ท่ีจะต้องสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในหน่วยงาน  ให้สามารถ
ท างานด้วยกันได้เป็นอย่างดี  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการท างานร่วมกัน  ผู้บริหารต้องมีความเป็นผูน้ าหรอื
ภาวะผู้น า  (Leadership)  และต้องเพียบพร้อมด้วย
คุณสมบัติหลายอย่าง ทั้งผู้บริหารงานทั่วไป และ
ผู้บริหารงานในสถานศึกษา ได้แก่ ความรู้  ความสามารถ  
ทักษะ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติดังกล่าว  ย่อมจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะสามารถก าหนดทิศทางของ
หน่วยงาน   
 การปฏิรูปการศึกษาในระยะท่ีผ่านมา ทุกฝ่ายได้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปรับตัวให้ทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10  
(พุทธศักราช 2550-2554) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ด้านการศึกษาของชาติ  ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลด้วยกระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  ซึ่งตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
นี้คือ  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่มุ่งจัด
การศึกษาในลักษณะของกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม อย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย  คือ  การให้คนไทยยุคใหม่มีศีลธรรม คุณธรรม  

จริยธรรม  ค่านิยมและจิตส านึก  และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ,2545) นอกจากนี้กระทรวง ศึกษาธิการ  
(2550)  และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550) ยังได้ก าหนดหลักการด าเนินงานการปฏิรูป
การศึกษาให้มีพลังและมีประสิทธิภาพ  4  ประการ  
คือ  การยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ   
การมีส่วนร่วม  การกระจายอ านาจ  และความ
รับผิดชอบ  ตรวจสอบได้  เน้นการกระจายอ านาจไปยัง
สถานศึกษาให้มีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป  ดังนั้น  ผู้น าในสถานศึกษาซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับฐานล่าง  คือ  ในระดับ
สถานศึกษา  นอกจากเป็นที่ยอมรับของชุมชนว่าต้อง
เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถทางการศึกษาที่จ าเป็นใน
การบริหารงานแล้ว  ต้องมีภาวะผู้น าที่ยึดในหลัก
ศาสนาและมีคุณธรรมจริยธรรม  มีการแสดงออกทาง
จริยธรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์  การดูแล
เอาใจใส่ผู้ที่อยู่ในปกครอง  และมีความยุติธรรม  ตาม
ทัศนะของพระพุทธศาสนาถือว่า  การที่จะเป็นผู้น าทาง
จริยธรรมที่ดีนั้น  ต้องมีคุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม  
จึงจะท าให้ผู้ตามเกิดความเช่ือมั่นและเป็นผู้ตามที่ให้
ความร่วมมือ  เพื่อท่ีจะน าองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ  ผู้น าทางจริยธรรมที่จะน าบุคคลอื่น
นั้น  ต้องด าเนินตามรอยพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้
มีความส าคัญมาก (ไสว,2551) ยิ่งกลุ่มบุคคลมีขนาด
ใหญ่เท่าใด  ความส าคัญของผู้น าทางจริยธรรมที่มีต่อ
สมาชิกในกลุ่มก็ยิ่งทวีความส าคัญเป็นเงาตามตัวขึ้นไป  
กลุ่มใดได้ผู้น าทางจริยธรรมที่ดีก็ดีไปด้วย ในทางตรงกัน
ข้ามกลุ่มใดได้ผู้น าทางจริยธรรมที่ไม่ดี  สมาชิกในกลุ่มก็
ต้องประสบกับความล าบาก  และนอกจากนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องท าความเข้าใจสถานการณ์ในกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของหมู่คณะ สังคม  และประเทศชาติ
เป็นหลักส าคัญ  ไม่มุ่งแต่หาประโยชน์ส่วนตนโดย
มองข้ามซึ่งคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  ซึ่งจะท าให้
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องค์กรสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป  
(ว.วชิรเมธี, 2552)   
 ดังนั้น  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา  จึงมีความส าคัญเพราะจะช่วยเช่ือมโยงให้
เกิดจริยธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในองค์กรและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่  ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการ
ศึกษา  รวมทั้งวัฒนธรรม  จริยธรรมอันดีงาม  ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความผาสุกของคนในสังคมและบรรลุตาม
เจตนารมณ์การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา  ด้วยเหตุนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  (Moral  Leadership)  ได้แก่  
ความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ให้ประจักษ์แก่ครู   นักเรียน  และ
บุคลากรภายในสถานศึกษา  (สุเทพ,  2550)   
 ผลจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา  คุณภาพ
ของผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  เห็นได้จาก
ผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) ในมาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  และ
มีวิสัยทัศน์  มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและมาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยรวมยังอยู่ในระดับ
ที่ไม่น่าพึงพอใจ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 
ทุกวิชาเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50   นอกจากนี้  ผลการ
สอบ โอเน็ต  (O-NET)  เอเน็ต  (A-NET)  และการ
ทดสอบระดับชาติ  (N.T.)  ก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่น่าพึง
พอใจ  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)    
 จากหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนและงานวิจัย  พบว่า  
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คือ  ขาดความรับผิดชอบ   
ติดอบายมุข  ขาดพรหมวิหาร  4  (วรภาส, 2549)  
จากความส าคัญดังกล่าวในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้ งพัฒนาผู้ เรี ยนให้มี
คุณลักษณะของผู้มีจริยธรรมที่พึงประสงค์  
 การบริหารตามแนวพุทธ  เป็นอีกแนวทางที่มี
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาให้
เกิดความเป็นธรรม  และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าทางจริยธรรม  
(Moral leadership) ได้แก่  ความรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  การปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประจักษ์
แก่ครู   นั ก เรี ยน  และบุคลากรในสถานศึกษา  
เนื่ องจากปัจจัยสิ่ งแวดล้อมอาจส่ งผลท าให้การ
เสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมขาดความสมบูรณ์ ซึ่งการปลูกฝังหรือสร้าง
จิตส านึกในด้านคุณธรรมนั้น  จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นที่อยู่
ภายในองค์กร  ทั้งรู้จักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีคุณธรรม  ย่อมส่งผลดีมายังองค์กรและสังคมโดย
ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดตามหลักพรหมวิหาร  
4 ประการ  เป็นหลักธรรมส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่มัก
น ามาเช่ือมโยงกับเรื่องของการท างานร่วมกับผู้อื่นหรือ
ภาวะผู้น า  ถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะต้องมีอยู่
ประจ าในจิตใจ  เพื่อน าไปสู่การแสดงออกที่ดีและ
เหมาะสม  แนวความคิดของหลักพรหมวิหารธรรมเป็น
หลักการหรือวิธีบริหารงานที่ดีคือ  เป็นธรรมของผู้ใหญ่ 
คือ  มีทั้งความรัก  ความสงสาร  เอื้ออาทร  และท าใจ
ให้เป็นกลาง  นั่นคือ  การใช้อ านาจหน้าที่หรือใช้พระ
เดชมีพระคุณควบคุมการบริหาร (ธรรมโกศาจารย์, 
2549)  และเป็นหลักธรรมพื้นฐานส าหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่  
ผู้ที่มีความประพฤติและการปฏิบัติเยี่ยงคนที่เป็นผู้ใหญ่
ที่มีวุฒิภาวะ (Maturity)  ในตัวเองมีวุฒิภาวะประจ าใน
ตัวเองเป็นหลักส าคัญ  หลักปฏิบัติก็มาจากค าสอนเรื่อง
เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา  นั่นเอง   
 การที่ผู้วิจัยได้หยิบยกผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  
เขต  3 มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เพราะว่า
ผู้วิจัยคาดว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  เขต  3 เป็น
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ตัวอย่างหรือกลุ่มชนที่มีแบบแผนและพฤติกรรมผู้ชี้น า
ทางสังคม เป็นผู ้ที ่เป็นตัวแทนของบุคลากรทาง
การศึกษาในการเข้าไปท าหน้าที่ในการบริหาร เพื่อเป็น
ปากเส ียงของบุคลากร ผู้วิจัยจึงคาดว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  เขต  3 จะเป็นตัวแทนในการ
ตอบค าถามเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้ดีที่สุดกลุ่มหนึ่ง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่ อศึ กษาภาวะผู้ น าทางจริ ยธร รมตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์  เขต  3   
 2.   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์  เขต  3  จ าแนกตามเพศ  สถานภาพต าแหน่ง  
อายุ  และประสบการณ์การท างาน 
 3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรม
ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู  จ านวน 2,497 คน  
จ าแนกเป็น  ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  216 คน 
ข้าราชการครู  จ านวน  2,281 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย   
2  ประเภท  คือ  แบบสอบถาม และแบบเทคนิคการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  ดังนั้น  
กลุ่ มตั วอย่ า งประกอบด้ วย  กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ตอบ
แบบสอบถาม  ได้จากการสุ่มจากประชากร  ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  471  คน  และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ เทคนิคการสัมภาษณ์   ใ ช้ เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดเป็นโควตา  
(Quota)  คือ  ผู้บริหาร  จ านวน  5  คน และข้าราชการ
ครู  จ านวน  5  คน  รวม  จ านวน  10  คน 

 3.  เคร่ืองมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี  2  ประเภท  
คือ  แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  ในกรณี
แบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  และ ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร  
4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  เขต  3  มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  แบ่งเป็น  5  ระดับ  
แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคุณภาพ  มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ  0.9343  ส่วนแบบสัมภาษณ์มีลักษณะ
เป็นแบบมีโครงสร้าง  โดยก าหนดประเด็นหรือข้อค าถาม  
ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open – ended Form) 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  กรณีแบบสอบถามผู้วิจัยท าหนังสือถึงอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การส่งแบบสอบถามไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  
เขต  3  เพื่อเก็บข้อมูลผู้อ านวยการโรงเรียน  และ
ข้าราชการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง  แบบสอบถามจ านวน  
471  ฉบับ  เก็บรวบรวมมาได้  471  ฉบับ  คิดเป็น 
ร้อยละ 100.00  ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์  ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  โดยมีการจดบันทึก
และบันทึกเทปไว้ 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใน
กรณีข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี ้
  5.1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  เสนอ
ข้อมูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1247

  5.2 ผลศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร  4  วิเคราะห์ด้วย
การหาค่าเฉลี่ย  และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ข้าราชการครูที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร  4  จ าแนกตามเพศ  
และสถานภาพต าแหน่ง  วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ  t-test  
Independent 
  5.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อ านวยการ
โรงเรียน และข้าราชการครู   จ าแนกตามอายุและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์โดยใช้  F-test   
เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจะท าการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ  (Scheffes; 
Method)  
  5.5  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ เป็นค าถามปลายเปิด  ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดค าตอบเข้าประเด็นเดียวกัน  
แล้วการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  เสนอข้อมูล
เป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
  ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ใ ช้การ
วิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา  หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน  โดยน า
ประเด็นย่อยมาพิจารณาความเหมือนกันความแตกต่างกัน  
และความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์
เป็นความเรียง  เพื่อหาข้อสรุป 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจั ย เ รื่ องการพัฒนาภาวะผู้ น าทาง 
จริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร  4 ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  3  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย
ดังนี ้
 1.ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางจริยธรรมตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร  4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์  เขต 3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านเมตตา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  

เขต  3  จึงควรรักษาสิ่งดี ๆ นี้ไว้  ท้ังนี้  การมีความรัก
ใคร่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข  มีความหวังดีเพื่อให้
ผู้อื่นมีความสุข  มีจิตใจแผ่ไมตรีจิต  สนิทสนมกับผู้น้อย
หวังความดีงามแก่เขาอยากให้เขามีความสุข  ไม่อยากให้
มีอันตรายจากความอาฆาตบาดหมางใจกันปรารถนาให้มี
ความสามัคคี  กลมเกลียวกัน  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
หวังให้เขาเจริญด้วยความรู้ความสามารถเป็นทางให้เกิด
ลาภ  ยศ  และช่ือเสียง  รักษาตนให้ได้รับความสุขเป็นสิง่
ที่ ดี   ดั งนั้ นผู้ อ านวยการโรงเรี ยนผู้บริหาร  และ
ผู้เกี่ยวข้องมอบสิ่งดี ๆ  ให้กับเพื่อนร่วมงานโดยให้
ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  การให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เมื่อมีการประชุมประจ าเดือนภายในโรงเรียน 

2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางจริยธรรมตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร  4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  
เขต  3 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ด้านอุเบกขา  แต่
ค่าเฉลี่ยยังอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้  ผู้บริหารควรให้การ
สนับสนุนเพื่อนร่วมงานทุกคนได้แสวงหาความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่อย่างไม่มีความล าเอียง  ปฏิบัติตนกับเพื่อน
ร่วมงานตามหลักเหตุผลและความช่ือสัตย์เป็นกลางด้วย
ความเที่ยงธรรม มีใจเป็นกันเองและวางตัวเป็นกลางกับ
เพื่อนร่วมงานทุกคนมีความเป็นธรรมในการแก้ไขการ
ปฏิบั ติ งานของบุคลากรอย่ างสร้ างสรรค์   ดั งนั้ น  
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้บริหาร  และผู้เกี่ยวข้องควรรักษา
ระดับมาตรฐานของตนเอง ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีความ
อดทนอดกลั้นความเยือกเย็นต่อค าพูดที่ไม่เป็นมิตร ควร
ส่งเสริมการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม
เสมอภาค  ผู้บริหารควรยึดกฎระเบียบของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  และการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ 

3 ความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากการ
สัมภาษณ์  พบว่า  ผู้บริหารบางคนแสดงความปรารถนา  
ความรักไม่เท่าเทียมกัน  ยังแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  ผู้บริหารยัง
ขาดมนุษยสัมพันธ์บางครั้งกับครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  
ขาดการช่วยเหลือตอบแทนอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม   
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ไม่เท่ากัน บางครั้งผู้บริหารยังขาดการมอบหมายงาน 
ที่เป็นกลางส าหรับเพื่อนร่วมงาน  ดังนั้น  ผู้บริหารควรใช้
หลักความรักในการท างานให้มากยิ่งขึ้น  ให้ความส าคัญ
ต่อการท างานด้วยความรักต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ยุติธรรม  มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน  ควรจัดกิจกรรมการนิเทศศึกษาภายในอย่าง
สม่ าเสมอ  ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่  การมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ผลงานและ
ความส าเร็จของบุคลากร  การปฏิบัติ งานโดยยึด
กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นส าคัญ  และควรปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ  การให้ความเอื้อเฟื้อ
แบ่งปันกันเมื่อเกิดปัญหาให้เท่าเทียมกัน  การให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น และผู้บริหารและครูควร
แสดงภาวะผู้น าในการรับผิดชอบให้มากกว่านี้ 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรม
ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์  เขต  3  ทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านเมตตา  ด้าน
กรุณา  ด้านมุทิตา  และด้านอุเบกขา   มีประเด็นที่
น่าสนใจท่ีผู้วิจัยจะขออภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้   
 1.  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร  4  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารใช้ความ
เมตตา  หรือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขมาก
ที่สุด คือ  การที่ผู้บริหารมีจิตไมตรีต่อเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และสนใจถามทุกข์สุขผู้ร่วมงาน
เสมอ  นอกจากน้ี  ผู้บริหารยังเปิดโอกาสและสนับสนุน
บุคลากรในองค์กรให้  ได้รับการศึกษาต่อ  และการ
อบรมเพิ่มเติมต่าง ๆ  เพื่อให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง
และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น  การ
แสดงออกถึงความรัก  ความปรารถนาดี  เห็นอกเห็นใจ
ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ  คอยให้ค าปรึกษา   
ค าแนะน า   และข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ   
การที่ผู้บริหารมีความกรุณา หรือความสงสารคิดช่วย 

ผู้อื่นให้พ้นทุกข์มากที่สุด คือ การที่ผู้บริหารได้ให้โอกาส
บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน ามาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึง
ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาในการเข้าถึง
เพื่อร้องเรียนและร้องทุกข์เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเองเมื่อ
ประสบปัญหา  การที่ผู้บริหารมีมุทิตา หรือการรู้จักช่ืน
ชมยินดีเมื่อผู้อื่นมี ความสุข คือ การที่ผู้บริหารได้แสดง
ความช่ืนชมยินดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ 
อยู่เสมอ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ธีรวัฒน์ (2557)  ได้ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ตาม
หลักพรหมวิหาร 4  ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็น
ของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน  ตาม
หลักพรหมวิหาร  4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน และยังมีความสอดคล้องกับการวิจัยของค าพด
(2557)  ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก   
 2.  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
      2.1  จากผลการวิจัย  พบว่า  ด้านเมตตา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารใช้
ความเมตตาปฏิบัติตนต่อทุกคนด้วยมิตรไมตรีหวังดีและ
บริสุทธิ์ไม่แฝงด้วยกลอุบายหรือเล่ห์เหลี่ยม  ผู้บริหารมี
เจตนาบริสุทธิ์ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขอันปราศจาก  มีความเห็นอก
เห็นใจพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อย่างบริสุทธิ์  
คอยให้ค าปรึกษาแนะน า  และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ  ได้แสดงความเมตตาโดยให้
ความช่วยเหลือด้านก าลังกาย  ก าลังสติปัญญา  และ
ก าลังทรัพย์   มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสนใจไต่ถาม
ทุกข์สุขของเพื่อนร่วมงาน  และให้ความส าคัญกับการ
จ้างงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิจัยดังกล่าว
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สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธีธรรมาลังการ (2553) ได้
ศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่  
เขต  1  ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่  เขต 1  ในด้านเมตตา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  2.2  จากผลการวิจัย  พบว่า  ด้านกรุณา  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารให้
ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างต่อเ น่ืองตลอดเวลา  การจัดสวัสดิการภายใน
สถานศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้ร่วมงานโดย
ทั่วถึง  มีความรู้สึกปลื้มปีติยินดีกับเพื่อนร่วมงานที่
ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ  มีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข  มีระบบการลาตามเหตุผลความจ าเป็นของ
บุคลากรแล้วแต่กรณีโดยไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน
ราชการ  มีความช่ืนชมยินดีกับเพื่อนร่วมงานท่ีปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขอันปราศจากอคติ   บริจาคทรัพย์สิ่งของ
เพื่อกิจกรรมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อเนื่ อง   
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร  
(2556)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4  ในกลุ่มสถานศึกษา
เขตพื้นที่  1 - 4  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 ผลการศึกษาพบว่า  วาม
คิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากร
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4  ด้าน
กรุณา  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
  2.3  จากผลการวิจัย  พบว่า ด้านมุทิตา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอย  ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคและความยากล าบาก แสดงความยินดีใน
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงานด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ  มีความอดทนต่อการปฏิบัติงานที่ยาก  
หนัก ท้าทายและพร้อมที่จะรับการประเมินเสมอ    

มีจิตใจที่ เบิกบานกับผู้ ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงาน ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทรธรรมคุณ (2555) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารการศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  ผล
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษา  ตามหลัก
พรหมวิหาร  4  โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอพัฒนา
นิคม  จังหวัดลพบุรี   ด้านมุทิตา  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
อยู่ในระดับมาก 
  2.4  จากผลการวิจัย  พบว่า  ด้านอุบกขา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารให้
การสนับสนุน เพื่ อนร่ วมงานทุกคน   ได้ แสวงหา
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่อย่างไม่มีความล าเอียง  
ปฏิบัติตนกับเพื่อนร่วมงานตามหลักเหตุผลและความ
ซื่อสัตย์  เป็นกลางด้วยความเที่ยงธรรม  มีใจเป็นกันเอง
และวางตัวเป็นกลางกับเพื่อนรวมงานทุกคน  มีความเป็น
ธรรมในการแก้ไขการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สร้างสรรค์  มีใจเป็นกลางมองเห็นผลที่ผู้ร่วมงานจะได้รับ
ดีหรือช่ัวสมควรแก่เหตุผลที่เขาประกอบ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของมนัส (2555)  ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร  4  โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
พบว่า  ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร  4  
โรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
ด้านอุเบกขา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 3.  การเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรม
ตามหลักธรรมพรหมวิหาร  4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  
เขต  3   มีการอภิปรายผล  ดังนี้ 
  3.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลกัธรรม
พรหมวิหาร  4  จ าแนกตามเพศ  และสถานภาพ
ต าแหน่ง  โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   ทั้งนี้
เป็นเพราะความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนและ
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ข้าราชการครู  ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย  หรือเพศหญิงมี
ความรู้สึกที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  เพศหญิงจะมีความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย  หรือต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าข้าราชการครู  
หน้าท่ีหลักของผู้อ านวยการโรงเรียน  คือ การบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  และการติดตาม  ประเมินผล 
การเรียนของนักเรียน  และการสอนของข้าราชการครูอยู่
เสมอ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนของตนเองให้เป็นไปใน
แนวทางการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส าหรับ
ข้าราชการครู  มีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียนใน 
ช้ันเรียน  ดังนั้น  ความรับผิดชอบจึงแตกต่างจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน  จากเหตุผลดังกล่าว  จึงท าให้
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  และข้าราชการครู  มี
ความคิด เห็นแตกต่ างกันออกไป  ซึ่ งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร (2550) ได้วิจัยเรื่อง 
การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4  ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ผลการศึกษาพบว่า  
การเปรียบเทียบของการใช้หลักพรหมวิหาร 4  ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
  3.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลกัธรรม
พรหมวิหาร  4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กาฬสินธุ์  
เขต  3  จ าแนกตามอายุ  และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  การ
ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้  อาจเป็นเพราะอายุและประสบการณ์
ในการปฏิบัติ งานของผู้ อ านวยการโรง เรี ยนและ
ข้าราชการครูที่แตกต่างกัน  จากเหตุผลดังกล่าว  จึงท า
ให้ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  และข้าราชการครู  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเทิดศักดิ์ (2557)  ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาพบว่า  การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหม
วิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  
และประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมพบว่า ครู   
มีเพศ  อายุ  และประสบการณ์ท างานต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  
ไม่แตกต่างกัน 
 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์  พบว่า   
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามหลักพรหมวิหาร 4  
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  จึงน ามาอภิปรายผล  
ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ด้านเมตตา ผู้บริหารควรตระหนักถึง
ความส าคัญและมีความเข้าใจอย่างชัดเจน  ในภาวการณ์
ที่ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถ  
คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม  รู้จักวางตัวและ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  มีคุณธรรมและ
ความยุติธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ
เที่ยงธรรม  ฉะนั้น  การบริหารงานควรยึดหลักใจเขาใจ
เรา  ยึดหลักคุณธรรม  ความมีเมตตา  ไม่คิดเบียดเบียน  
ไม่ใส่ร้าย  ไม่ว่าร้ายเพื่อนร่วมงานในสถานศึกษา  พูดจา
สุภาพไพเราะต่อผู้ ร่ วมงาน  และนึกถึ งจิตใจของ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาด้วย  ดั งนั้น การท างานทุกอย่าง 
จะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
  4.2  ด้านกรุณา   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น
ผู้น าทางความคิดต่อผู้ร่วมงานในสถานศึกษา  ต้องมี
ความเ อ้ือเฟื้อ  เผื่อแผ่ ต่อส่วนรวมในสถานศึกษา  
เสียสละและไม่เห็นแก่ได้  และการพบปะกับเพื่อน
ร่วมงานทั้งในและนอกสถานศึกษา  เป็นการสร้ าง
ความคุ้นเคย  ซึ่งความกรุณา  คือ  ความสงสารความ
ปรานี  ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทน  
ย่อมช่วยให้ผู้ที่ได้รับความล าบากนั้นให้ได้รับความสุขได้   
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  4.3  ด้านมุทิตา  เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
มีความจริงใจ  ไม่เสแสร้ง  แสดงความยินดีเมื่อผู้ร่วมงาน
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีและประสบความส าคัญ  โดย
บริสุทธ์ิใจไม่อิจฉาริษยา  และส่งเสริมการกระท าความดี
  4.4  ด้านอุเบกขา  ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ยกย่อง  สรรเสริญ เพื่อนร่วมงานที่ท าประโยชน์ให้กับ
สถานศึกษา  การไม่ซ้ า เติมผู้อื่นหรือผู้ ร่ วมงานใน
สถานศึกษาเมื่อเกิดความล าบาก  หรือตกต่ าดังนั้น  หาก
ผู้บริหารจะต้องการตัดสินเรื่องใด ๆ  ที่จะต้องพิจารณา
ใคร่ครวญด้วยปัญญา  มีเหตุผลอย่างถูกต้องด้วยความ
เที่ยงธรรม  สามารถใช้สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยเหตุและผล  แล้วหาทางแก้ไข  
ช่วยเหลือใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่   

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตาม
หลักธรรมพรหมวิหาร  4  ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา  
กาฬสินธุ์  เขต  3 ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นและมีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ที่
ไม่ได้รับการพัฒนา จิตใจของเขาย่อมไหลลงสู่ที่ต่ า
เช่นเดียวกับน้ า บุคคลผู้ไม่ได้รับการอบรมพัฒนาตน ย่อม
มีโอกาสที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตน ผู้อื่น และ
สังคมสูง เพราะไม่รู้จักผิดชอบช่ัวดี ท าอะไรตามใจตนเอง
ตามกิเลสตัณหามากจนเกินไป ตรงกันข้ามกับผู้ที่ได้รับ
การพัฒนาอบรมฝึกฝนตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งทางกาย วาจา ใจ ย่อมเป็นรู้จักผิดชอบช่ัวดี รู้เหตุรู้ผล 
ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างความเจริญให้แก่ตน ผู้อื่น และ
สังคมได้สูง ดังนั้น ควรให้สถาบันทางการศึกษาของไทย
ได้น าไปเป็นนโยบาย เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ให้เป็นคนดีมีความสามารถ
เป็นฐานส าคัญของการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป 
 
 
 
 

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าด้านมนุษยสัมพันธ์ โดย
อาศัยหลักพรหมวิหาร 4 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
 2.2 ควรศึกษางานหลักการบริหารสถานศึกษา
ของผู้ บ ริ ห ารด้ านการสร้ า งสมานฉันท์ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา 
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การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

The  Development of English reading comprehension using Mind mapping of  
Mattayomsuksa 2 students in Ban Nadi-sangbong school in Kumpawapi district  

Udon Thani province 
 

ปิยนุช โทมล (Piyanut Thomol)* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาเจตคติต่อการสอน
ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนา
ดีสร้างบง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ของการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิด จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษท่ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิด ผลของ
การวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 39.85 และหลังเรียนเฉลี่ยรอ้ยละ 75.63 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียน
มีเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิดอยู่ในระดับดี 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study and compare English learning achievement before and 
after using the mind mapping activities of Mattayomsuksa 2 students and 2) to study the students’ attitude 
towards teaching English using the mind mapping activities. The sample consisted of 30 Mattayomsuksa 2 students 
of Bannadee-Sangbong school in the first semester of the academic year 2014 using purposive sampling. The 
design of this research was a one group pretest-posttest design. The instruments were : 1) 4 lesson plans, an 
English learning achievement test which the reliability was 0.87 and 2) the attitude questionnaire towards teaching 
English by using the mind mapping activities. The results of the research were; 1) the students’ pretest and 
posttest scores on English learning achievement were 39.85% and 75.63% respectively. The mean score on the 
posttest was significantly higher than the pretest and 2) the students’ attitude towards teaching English using the 
mind mapping activities was at a good level. 
 
ค าส าคัญ : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด กิจกรรมแผนท่ีความคดิ 
Key words : English learning achievement, the attitude toward teaching English using a mind mapping activities, 
mind mapping activities 
 

*อาจารย์ รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ทั่วไป ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                      
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บทน า 
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมี

ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน เนื่องจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม 
เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 
รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมี
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 
ที่เน้นการพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในการ
ด าเนินการดังกล่าวน้ัน นอกจากเยาวชนต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหาแล้ว ด้านทักษะ
ต่างๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งซึ่งรวมทักษะในการค้นคว้า ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความคิดระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ทักษะในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสืบค้นและจัดการข้อมูล สิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีจะช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและ
อยู่ในสังคมแห่งความรู้และสังคมสารสนเทศได้ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นในการติดต่อสื่อสารในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเป็น
ภาษาที่ใช้ในการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ จึงกล่าวได้ว่ า
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความรู้ และ
การติดต่อสื่อสารกันท่ัวโลกรวมทั้งมีการเน้นความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือเพื่อสื่อความหมายได้
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาการใช้ภาษาทุกทักษะ 
คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน (Broughton. 
1994: 1-3, อ้างถึงใน แสงเดือน พรหมสุขันธ์.  2555) 

เมื่อพิจารณาทักษะทั้ง 4 ทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่มีความส าคัญ และมีคุณค่ายิ่ง เพราะการอ่านท า

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันต่อไป การอ่านเป็นหนึ่งในสี่ทักษะที่ต้อง
ได้รับการฝึกฝนอยู่ ตลอดเวลา และการฝึกฝนนี้ก็จะ
ต่อเนื่องไปตลอดช่ัวอายุ เนื่องจากอายุยิ่งมาก มนุษย์ก็ยิ่ง
จะต้องการความรู้ และการอ่านก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งการอ่าน ยัง
สามารถพัฒนาทักษะคิด และให้ความเพลิดเพลินแก่
มนุษย์อีกทางหนึ่ง  

จากความส าคัญของภาษาต่างประเทศตามที่
กล่าวมานี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้มีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงช้ัน 
เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สร้างศักยภาพใน
การคิดและการท างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานและ
เตรียมความพร้อมในการเรียนของเยาวชนรุ่มใหม่ ให้
สอดคล้องกับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนาความคิดและมองโลก
กว้างขึ้น โดยมีความคาดหวั งว่า เมื่ อนักเรี ยนเรียน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ช้ันประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับ
และส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (กรมวิชาการ , 
2551) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะที่
ให้ประโยชน์ส าหรับการแสวงหาความรู้ เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ นักเรียนจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองมากขึ้น ดังนั้น ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่
จ าเป็นและส าคัญ เพราะท าให้เกิดสติปัญญา ความรู้ การ
พัฒนาพฤติกรรมแบละค่ านิยมต่ างๆ  รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตให้พัฒนาไปสู้สิ่งที่ดีที่สุดของ
ชีวิต การปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่จาก
การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการ
อ่านเป็นอย่างมาก ปัญหาที่น่าเป็นห่วงของเด็กไทย คือ ไม่
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ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบคิดและไม่ค่อยสนใจศึกษาหา
ความรู้ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความสามารถทางภาษาใน
ระดับดี ท าให้ภาพรวมคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างต่ า จึงควรเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
(ศักดิ์สิทธ์ิ แสงบุญ,  2555) 

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างแผนที่ความคิด 
(Mind Mapping) เป็นการน าเอาทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
สมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในการวิเคราะห์ค า
ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความเป็นเหตุเป็นผล 
ตรรกวิทยา การสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ 
ความงาม ศิลปะ ถ้าน าแนวคิด เทคนิค วิธีการนี้มาใช้ในวง
การศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนนั้นจะ
สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ ศาสตร์ และศิลปะ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นสามารถช่วยคิด 
จ า บันทึก เข้าใจเนื้อหา การน าเสนอข้อมูลและช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่
สนุกสนานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2550)  
 จากผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนนาดสีร้างบง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พบว่า 
คะแนนภาษาอังกฤษ O-net อยู่ในระดับต่ าทุกระดับชั้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
แผนที่ความคิดที่จะท าให้นักเรยีนเกิดทักษะขึ้นหลาย
ทักษะ เช่น ทักษะการคิด นักเรียนได้ฝึกระดมความคิดใน
ลักษณะของภาพในสมองประสานกับสัญลักษณ์ ลายเส้น 
และตัวหนังสือ (Visual Brainstorming) ซึ่งอาจท าเพียง
ล าพังคนเดียว หรือเป็นคณะท างานก็ได้ ทักษะที่สองคือ
ทักษะการจ า เมื่อคดิได้ครบถ้วนแล้วก็เท่ากับว่าคิดเป็น
ระบบ แล้วบันทึกไว้เป็นแผนภูมิจะช่วยให้จ าภาพนี้ได้ดี
ยิ่งข้ึน จากการศึกษาสภาพปัญหา เอกสารและงานวิจัย
ต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครผูู้สอนภาษา 
อังกฤษ และได้ประสบปญัหาในการจัดการเรยีนการสอน
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จึงมีความสนใจท่ีจะแก้ปญัหาที่
เกิดขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
โดยน าเทคนคิการใช้ผังความคดิและกระบวนการของการ
วิจัยปฏิบัติการมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษกับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วย

ความเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มทักษะการอ่านให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนของครูให้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา    ปี
ที่ 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 62 คน 2 ห้องเรียน 

2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านนาดี 
สร้างบง อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 30 คน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1 แผนการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้กิจกรรมแผนท่ี
ความคิดทีผ่า่นกระบวนการตรวจสอบแก้ไขโดยผูเ้ชี่ยว 
ชาญ 3 ท่าน ทดลองใช้กับกลุ่มผู้เรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง 
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุม่ตัวอย่าง มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบของแผนการจัดการเรยีนรู้
เท่ากับ 1.00 และมีประสิทธิภาพ 72.00/75.25 สูงกว่า
เกณฑ ์70/70 ที่ก าหนด จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
รวม 8 ช่ัวโมง  
  2 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผา่นกระบวนการ
ตรวจสอบแกไ้ขโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทดลองใช้กับกลุ่ม
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ผู้เรยีนที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง และปรบัปรุงให้เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับแต่ละจดุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่า
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32-0.76 มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21-0.75 และความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.87 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
(Multiple Choices) 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  3 แบบวัดเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมแผนท่ีความคิด จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 20 ข้อ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.86 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ด าเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมแผนท่ีความคิด ตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 
4 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 
  3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษฉบับเดิมไปทดสอบกับ
นักเรียนอีกครั้ง (Posttest) จากนั้นท าการวัดเจตคติโดยใช้
แบบวัดเจตคติต่อการสอนภาษาอังกฤษ (Posttest) แล้ว
น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for 
Dependent) และเจตคตติ่อการสอนภาษาอังกฤษโดยน า
คะแนนมาหาคา่เฉลีย่แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ บุญชม 
ศรีสะอาด (2553) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด โดยน าคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตารางที ่1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
             ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคดิ 
             ก่อนและหลังเรยีน 

การ
ทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย S.D t p 

ก่อนเรียน 14.93 3.02 
24.40 .00 

หลังเรียน 30.60 3.51 
  จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียน เท่ากับ 39.85 คะแนน 
และหลังเรียน เท่ากับ 30.25 คะแนน เมื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีค่าทางสถิติที่ระดับ .01   

2.  คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการสอนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิดหลังเรยีน 
ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่เจตคติตอ่การสอนภาษาอังกฤษ 
             ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียน 
             โดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิดหลังเรียน 

การ
ทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย S.D เกณฑ ์ แปลผล 

หลังเรียน 4.21 0.22 3.50-
4.49 

ค่อนข้างดี 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยเจตคติ
ต่อการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแผนที่
ความคิดหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 4.21 ซึ่งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างดี 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภปิราย
ผลได้ดังนี ้
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนีเ้นื่องจากนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ส่วนใหญ่มี
พื้นฐานภาษาอังกฤษท่ีไม่ดี อีกท้ังยังขาดความสนใจในการ
เพิ่มพูนความรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษที่ต่ า แต่หลังจากที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคิด ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียนมากขึ้น 
กล้าแสดงออกทางภาษา และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มี
ผลงานปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยการน าเสนอข้อมูลที่
ไปค้นคว้ามาหน้าชั้นเรียน จนท าให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ดี
ขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยพระครูสังวรสุตกิจ (2553) ได้
ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของนิสิตท่ีศึกษารายวิชาศาสนากับรัฐศาสตร์ หลังจาก
นิสิตเรียนนิสิตมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความคิดเห็นของนิสิต
ที่มีต่อกิจกรรมแผนท่ีความคิดอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก  

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดมีเจตคติ
ต่อการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิดอยู่
ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมีความชอบในการจัดกิจกรรมการ
สอนโดยใช้กิจกรรมแผนที่ความคิด นักเรียนรู้สึกสนุกใน
การเรียน เกิดการอยากรู้อยากเห็น และในการท างานเป็น
กลุ่ม นักเรียนรู้สึกชอบในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
มีความรับผิดชอบและยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปด้วย
ความสนุกสนาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น นักเรียนรู้สึ กชอบในการน า
ความรู้ที่ได้จากการระดมสมองและน าเสนอต่อเพื่อนใน
กลุ่ม และรู้จักเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้ที่ได้มานั้น เพื่อ
เตรียมการน าเสนอเป็นผลงานของกลุ่มต่อช้ันเรียน ท าให้

นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองในองก์ความรู้ที่ได้ และ
สามารถน าเสนอได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพิน บุญชูวงศ์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตต่อการเรียนวิชา หลักการสอนโดยสรุปเนื้อหาด้วย
แผนที่ความคิด พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความเห็น 
เห็นด้วยกับวิธีการเรียนโดยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนที่
ความคิดในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การฝึกเขียนแผนที่ความคิดควรใหน้ักเรียนเริ่ม 
ฝึกเขียนแผนท่ีความคิดเรื่องง่ายกอ่นเพื่อให้นักเรียนมี
ความรูส้ึกดีต่อการเขียนวิธีนี้   

2. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนควรมี 
ความเป็นกันเองเพื่อไม่ให้นักเรยีนเครียดมากจนเกินไป  

3. ควรน านักเรยีนเข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับการ 
สอนภาษาอังกฤษและศลิปะตามความเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แผนที่
ความคิดกับเนื้อหาในสาระอื่นๆ เช่น การเขียนและการพูด
ภาษาอังกฤษ ดังกล่าว  

2. ควรมีน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผน
ที่ความคิดไปทดลองใช้ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ  

3. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการ
สอนโดยใช้กิจกรรมแผนท่ีความคดิกับการสอนรูปแบบ
อื่นๆ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อน 
เป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI)  

ร่วมกับผังมโนภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

The development of learning techniques using Team Assisted 
Individualization (TAI) with mind map to improve prathomsuksa 5 student’s 

achievement of mathematics 
นัฎศิมา หนูเทพ* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือ

เพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.96 / 84.39นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the model of 

learning techniques using Team Assisted Individualization: TAI with mind map to improve 
prathomsuksa 5 student’s achievement of mathematics.The samples were 38 students in class 5/2 of 
theTet-sa-barn WatPooPahPimookSchool, were selected by cluster random samplingusing the 
classroom as a unit randomly.  The results of study revealed that,the model had reached an excellent 
quality and has an efficiency of 82.96 / 84.39.The students’ achievement learning through the model 
had higher than pre- test score at .01 level of significant difference. Students had the highest level in 
all aspects of satisfaction of learning by using the model which researcher has conducted. 

 
 
 
 

ค าส าคัญ : เทคนิคกลุม่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล, ผังมโนภาพ, คณิตศาสตร ์
Key Words Team Assisted Individualization: TAI,mind mapping, mathematics 
*ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
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บทน า 
คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่ง ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ ให้มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ ์สามารถคิดเป็น ทา
เป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึง
ควรเน้นท้ังด้านความรู้ และด้านทักษะให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง และปัญหาควรมีความสอดคล้อง
กับชีวิตจริงของผู้เรียนในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
ผ่านมา แม้ว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระเป็นอย่างดี แต่มีจ านวนผู้เรียนไม่น้อย ยังด้อย
ความสามารถในการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิง
เหตุผล การสื่ อสารหรือการน า เสนอแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปัญหา
เหล่านี้ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และในการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551) 

นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดให้ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนไว้จากทั้งหมด 
5 ข้อ ซึ่งในข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า “ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บน
พื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงควรเน้นทั้งทาง
ความรู้และทักษะแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน
และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และที่ส าคัญ
ต้องให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการ
ปฏิบัติและความสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน 

เนื่องจากผู้วิจัยท าหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขปี
การศึกษา 2556-2557 พบว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ
70.60 ปีการศึ กษา  2556เท่ ากับร้ อยละ  70.00 ปี
การศึกษา 2557 เท่ ากับร้อยละ 71.20 ซึ่ งต่ ากว่ า
เป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ท่ีร้อยละ 75.00 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยใน
ฐานะครูประจ าวิชาได้ปรึกษาผู้รู้และผู้เช่ียวชาญหลาย
ท่านเห็นว่า ครูผู้สอนควรค้นหาสาเหตุของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละปีการศึกษา 2557ที่ยังต่ าอยู่
โดยการตรวจสอบจากคะแนนการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนในแต่ละบท พบว่านักเรียนมีคะแนนในเรื่อง
เศษส่วนต่ ากว่าทุกเรื่อง ดังนั้น ครูผู้สอนจึงได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

การเรียนแบบร่วมมือได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น
เวลานานเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ 
การเรียนแบบร่วมมือกันเป็นกลุ่ม (Student Team 
Learning) ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจากการวิจัยและทดลองมากมาย การเรียนแบบ
ร่วมมือเป็นรูปแบบท่ีสามารถดัดแปลงและน าไปใช้ในการ
สอนหลายๆวิชาซึ่ง โรเบิร์ตอีสลาวิน (Robert E. Slavin. 
1995:71-128) ได้พัฒนารูปแบบที่น่าสนใจไว้ได้แก่การ
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เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student 
Teams-Achievement Division หรือ STAD) การเรียน
แบบร่วมมือแบบการแข่งขันเป็นกลุ่ม (Teams-Games-
Tournaments หรือ TGT) การเรียนแบบร่วมมือแบบจิ๊ก
ซอว์ 2 (Jigsaw II) ซึ่ง 3 รูปแบบนี้สามารถใช้ได้กับหลาย
วิชาที่มีวัตถุประสงค์แน่นอนชัดเจนการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Teams 
Assisted Individualization หรือ TAI) เป็นรูปแบบการ
เรียนที่เหมาะส าหรับวิชาคณิตศาสตร์และการเรียนแบบ
ร่ ว ม มื อ แบบผ สมผส านกา ร อ่ า นแ ละกา ร เ ขี ย น 
(Cooperative Integrated Reading and 
Composition หรือ CIRC) เป็นรูปแบบการเรียนที่ใช้ได้
กับรายวิชาการอ่านและการเขียนทางด้านภาษา ซึ่งทั้ง 5 
รูปแบบนี้ต่างก็รวมเอาแนวคิดโดยเน้นท่ีการมีจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่
กับความร่วมมือกันของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม และ
โอกาสประสบความส าเร็จที่เท่าเทียมเข้าไว้ด้วยเสมอ 
เพียงแต่การน ามาใช้ในแนวทางที่ต่างกัน (จินตนา เล็ก
ล้วน. 2541:21 ; ชาติชาย ม่วงปฐม. 2539: 40) 
 แนวการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ 
แนวการสอนโดยใช้ผังมโนภาพหรือแผนที่ความคิด 
(Concept Mapping) คือรูปจ าลองที่แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กัน โดยปกติจะใช้รูป
วงกลมแทนมโนภาพหรือความคิด และเส้นลูกศรแทน
ลักษณะและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น มีค าก ากับไว้ว่า
ว งกลมแทนมโนภาพของอะ ไ ร  เ ส้ นลู กศ รแทน
ความสัมพันธ์ในลักษณะและทิศทางใด ในบางครั้งมีการ
ใช้การเน้นและแจกแจงเน้ือความด้วยสีและการวาดรูป
ประกอบผังมโนภาพถือว่าเป็นวิธีหนึ่ งที่ ช่วยบันทึก
ความคิดเพ่ือให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่
กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่โดยยังไม่จัดระบบ
ระเบียบความคิดใดๆอีกทั้งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงมนุษย์จะ
สูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติขณะที่ก าลัง
คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งการท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตาม
ธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านออกไป
เรื่อยๆ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน า
หลักการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อน
เป็นรายบุคคล(TAI) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ผสมผสานการ
เรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอน
รายบุคคล (Individualized Instruction) เข้าด้วยกัน ซึ่ง 
สลาวิน ได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ
เกรด 3-6 เป็นวิธีการเรียนการสอนที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะ และ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม การแลก เปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการ
สอนแบบพัฒนารายบุคคลที่ร่วมท างานเป็นคณะนี้ (ชาติ
ช า ย  ม่ ว งปฐม .  2539 )  ก า หนด ให้ นั ก เ รี ย นที่ มี
ความสามารถต่างกันมาท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดย
ปกติจะมี 4 คน เป็นนักเรียนท่ีเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 
คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ผลการทดสอบของนักเรียน
จะถูกแบ่ง เ ป็น 2 ประเภท คือ เ ป็นคะแนนสอบ
รายบุคคล และเป็นคะแนนค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม ในการ
ทดสอบนักเรียนต่างคนต่างท า แต่เวลาเรียนต้องร่วมมือ
กัน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนเก่งจะพยายามช่วยนักเรียนที่
เรียนอ่อน เพราะจะท าให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มดีขึ้นและ
นักเรียนที่เรียนอ่อนก็จะพยายามช่วยตนเอง เพื่อไม่ให้
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มต่ าลง ผนวกกับแนวการสอนโดยใช้
ผังมโนภาพเพื่อให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของมโนภาพที่
สัมพันธ์กันของเนื้อหาหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่อง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาในครั้ งนี้   ผู้ วิ จั ยมี วัตถุประสงค์ ใน
การศึกษาดังน้ี 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุม่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
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ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพ80 / 80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและ
หลังเรียนโดยเทคนิคกลุม่เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นรายบุคคล(Team Assisted Individualization: 
TAI) ร่วมกับผังมโนภาพเรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
วิธีการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
เทศบาลวัดภูผาภิมุข ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง จ านวน 203คน 

 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  1ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง จ านวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโน
ภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.96 / 84.39 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เศษส่วน  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีค่าความยากง่าย อยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.76 ค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.35 
– 0.84 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.78 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะ การแก้ปัญหาเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้นได้แก่การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตัวแปรตามแบ่งเป็นดังนี้ 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วน  ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหา เรื่อง เศษส่วน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่ม

เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 เป็นการพัฒนาที่ด าเนินการตาม
ลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การสร้างและหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization: 
TAI) ร่วมกับผังมโนภาพเรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ขั้นตอนที่ 2  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิคกลุ่ม เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโน
ภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี  3  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่อง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 1.1 ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่อง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ ดังนี ้
  1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1.1 นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
   1.2 แบ่ ง นักเ รียนออกเป็น
กลุ่มแบบคละความสามารถ ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง 
ปานกลาง และนักเรียนอ่อน คละกัน กลุ่มละ 3 – 4 คน 
(นักเรียนเก่งจับคู่กับนักเรียนอ่อน นักเรียนปานกลางจับคู่
กับนักเรียนปานกลาง) 
   1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
  2. ขั้นกิจกรรมการเรยีนรู ้

   2.1 ครูน าสนทนากับนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน   
   2.2 ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 – 
3 คนให้ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน 
   2.3 ครูให้นักเรียนศึกษาจาก
ชุดฝึกทักษะ โดยให้สมาชิกภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
จับคู่กันเพื่อให้การช่วยเหลือกัน  
   2.4 นั ก เ รี ย นศึ กษา ชุดฝึ ก
ทักษะ แล้วนักเรียนแต่ละคนท ากิจกรรม จากนั้น
แลกเปลี่ยนกันและช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง สรุป
ความรู้ที่ได้ร่วมกัน ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมและช่วย
อธิบายเพิ่มเติม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและอยาก
เรียนรู้ 
   2.5 นักเรียนท ากิจกรรม โดย
ที่นักเรียนประชุมกลุ่มช่วยกันระดมสมอง แล้วเขียนสรุป
ลงเป็นผังมโนภาพ 
   2.6 ค รู ร่ ว ม กั บ นั ก เ รี ย น
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  
   2.7 นั ก เ รี ย น ส่ ง ตั ว แ ท น
น าเสนอผังมโนภาพของกลุ่ม พร้อมอธิบายประกอบ แล้ว
นักเรียนเขียนบันทึกสรุปเป็นผลงานของตนเอง 
  3. ขั้นสรุป 
   3.1 ครูสรุปความรู้ เกี่ยวกับ
เรื่องที่เรียน 
   3.2 ค รู ป ร ะ ก า ศ ช่ื น ช ม
ความส าเร็จของแต่ละกลุ่มและติดประกาศผลงานผังมโน
ภาพที่ป้ายนิเทศของห้องเรียน 
 
 1.2 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มี 
จ านวน 15 ชุด ได้แก่  

ชุดที่ 1  ชุดฝึกทักษะคณติศาสตร์เรือ่ง เศษส่วน  
กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
เรื่องความหมายของเศษส่วน 

ชุดที่ 2  ชุดฝึกทักษะคณติศาสตรเ์รือ่ง เศษส่วน  
กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5
เรื่องเศษส่วนท่ีมีคา่เท่ากัน 
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ชุดที่ 3  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่องการท าเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่ก าหนดให้ 
เมื่อตัวส่วนที่ก าหนดให้เป็นพหุคูณของตัวส่วนเดิม 

ชุดที่ 4  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการท าเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่ก าหนดให้ 
เมื่อตัวส่วนเดิมเป็นพหุคูณของตัวส่วนที่ก าหนดให้ 

ชุดที่ 5  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 

ชุดที่ 6  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน 

ชุดที่ 7  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องเศษส่วนอย่างต่ า 

ชุดที่ 8  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องเศษส่วนท่ีเท่ากับจ านวนนับ 

ชุดที่ 9  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องเศษส่วนแท้และเศษเกิน 

ชุดที่ 10  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องจ านวนคละ 

ชุดที่ 11 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องเศษเกินและจ านวนคละ   

ชุดที่ 12 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน   

ชุดที่ 13  ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน   

ชุดที่ 14 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่องสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยน
หมู่ของการบวก 

ชุดที่ 15 ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วน 
 3. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5เมื่อวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายด้าน  ผล
ปรากฏว่า  ด้านสาระส าคัญอยู่ในระดับดี ด้านผลการเรียน
รู้อยู่ในระดับดี ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ในระดับ            
ดีมาก ด้านเนื้อหา / สาระการเรียนรู้อยู่ ในระดับดี            
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
ด้านสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดี  ด้านสถานที่/แหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับดี และด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้อยู่ ในระดับดี  สรุปโดยภาพรวมผู้ เ ช่ียวชาญมี
ความเห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโน
ภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีคุณภาพโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี( X =4.33, S.D. = 0.54) แสดงว่าแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่ม
เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยได้ 2.  การพิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องของชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง 
เศษส่ วน  กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์   ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 5ตามความคิดเห็นความเหมาะสม 
สอดคล้องของผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน  5 ท่าน พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  มีความคิดเห็นว่าชุดฝึกทักษะ
คณิตศาสตรเ์รือ่ง เศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
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ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีความเหมาะสมสอดคล้อง ใน
ระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.68,S.D. = 0.55) 
 4.รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.96 / 
84.39 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดฝึกทักษะ การแก้ปัญหาเศษส่วน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 เป็นดังนี้ ด้านเนื้อหาของชุดฝึกทักษะ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกิจกรรมภายในของชุดฝึก
ทักษะ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด ด้าน
แบบทดสอบของชุดฝึกทักษะ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านการจัดท ารูปเล่มมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ 
เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ 82.96 / 
84.39 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบย่อยและการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 
82.96 และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.39 
แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล 
(Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผัง
มโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 สอดคล้องกับ
แนวคิดของสลาวิน (Slavin .1980: 319-320) ที่กล่าวว่า 
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปเพราะการจัดการ
เรียนรู้ แบบร่วมมือรูปแบบดังกล่าวนักเรียนต้องมี
ความสามารถในด้านการอ่านพอสมควรและสามารถ
ตัดสินใจได้ในขณะปฏิบัติกิจกรรมครูผู้สอนแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มโดยคละความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์และเพศ
สมาชิกในกลุ่มประมาณ 4 -5 คนสมาชิกในกลุ่มจะจับคู่
กันท ากิจกรรมการเรียนตามล าดับคือ การอ่านกับเพื่อน
การเขียนโครงร่างของเนื้อหาเรื่องการอ่านออกเสียงการ
ให้ความหมายของค าการเล่าเรื่องใหม่และการสะกดค า
ในกิจกรรมการเรียนประกอบด้วยการเรียนท้ังช้ันและ
การฝึกกับคู่ของตนในการเรียนรวมในช้ันเรียนครูจะแจ้ง
จุดประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบและทบทวน
เนื้อหาท่ีเรียนไปแล้วอธิบายและน าเสนอเนื้อหาใหม่และ
นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มย่อยแบบจับคู่เพื่อฝึกทักษะการ
ฟังการพูดการอ่านและการเขียนหลังจากการเรียน
นักเรียนจะได้รับการทดสอบคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
ของนักเรียนทุกคนจะน ามารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและ
ประกาศคะแนนกลุ่มท่ีท าคะแนนได้สูงสุดให้นักเรียน
ทราบทุกคนและสอดคล้องกับ อัลเวอร์แมน (Alverman. 
1986) ได้ศึกษาเรื่องผลของการใช้ผังมโนภาพเป็น
แบบฝึกหัดชนิดเติมค ากับนักเรียนระดับ 10 จ านวน 30 
คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มแรกเรียนด้วย
การอ่านโดยใช้ผังมโนภาพ กลุ่มที่สองเรียนด้วยกิจกรรม
การอ่านแบบธรรมดาในขณะอ่านบทความ ผู้เรียนกลุ่ม
แรกจะต้องเติมข้อความลงในผังมโนภาพท่ีให้ไว้ จากนั้นก็
จะมีการอภิปรายสรุปใจความส าคัญของเรื่องจากผังมโน
ภาพท่ีท าเสร็จแล้ว โดยใช้แบบทดสอบเขียนถ่ายทอด
ความจ าจากเรื่องที่อ่าน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยการอ่านแบบธรรมดาสามารถจ าใจความของ
เรื่องที่อ่านได้ถึงร้อยละ 73 ในขณะที่กลุ่มที่เรียนด้วยการ
อ่านแบบธรรมดาสามารถจ า ไ ด้ เพียงร้อยละ 75 
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ผลการวิจัยสรุปว่า ผังมโนภาพช่วยให้ผู้เรียนสามารถ      
จ าใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น และ เอมเลย์ 
(Emley. 1986: 70-A) ได้น า TAI มาพัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในระดับวิทยาลัยและเขาได้ศึกษาผล
ของ TAI กับความสัมพันธ์ทางด้านทัศนคติในการเรียน
คณิตศาสตร์กับการจัดการด้านบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
ผลปรากฏว่าการใช้ TAI ในการสอนและปรับปรุง
คณิตศาสตร์ในระดับวิทยาลัยนั้นจะให้ประโยชน์ต่อกลุ่ม
ที่พฤติกรรมเก็บตัวมากและสามารถน า TAI ไปใช้ในการ
สอนเพื่อปรับปรุงทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึง ทองจันทร์ 
ปะสีรัมย์. (2555). ได้ท าการศึกษาผลการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.67 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่อง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะว่าผู้วิจัยค้นคว้าได้
สร้างเครื่องมือตามกระบวนการสร้างที่ดี โดยเรียงล าดับ
จากเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยากและ
สามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับวัย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และน าความรู้ ไปใช้ได้จริ งในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลา
วินแมดเดนและลิฟวี (Slavin; Madden and Leavey. 
1984) ได้ท าการทดลองใช้การเรียนแบบร่วมมอืแบบกลุม่
ช่วยรายบุคคล (TAI) โดยทดลองกับนักเรียนเกรด 3 –5 
ในสุเบอร์ยัน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,371 คนแบ่งเป็น 2 
กลุ่มกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนการศึกษาพิเศษเรียน
ร่วมกับนักเรียนปกติใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่ม
ช่วยรายบุคคลกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วมกับนักเรียนปกติใช้วิธีการเรียนแบบปกติท าการ

ทดลองเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ผลการทดลองพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุม  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่ม
เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 
Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่อง
เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5โดยภาพรวมและเป็นราย
ด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดหมายความว่า นักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล (Team Assisted Individualization: TAI) 
ร่วมกับผังมโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 นี ้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวมท้ัง ทองจันทร์ ปะสีรัมย์.
(2555) .  ได้ท าการศึ กษาผลการใ ช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วนส าหรับ
นั ก เ รี ยน ช้ั นมั ธยมศึ กษาปีที่  1ผลการ วิ จั ยพบว่ า
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการ
บวกและการลบเศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.28 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และ ปราณี จิณฤทธิ์ (2552) ได้ศึกษาผลการ
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล 
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(Team Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผัง
มโนภาพ เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5มีประสิทธิภาพ 
82.96 / 84.39 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น ครูผู้สอนที่ท าการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ
น าไปใช้สอนได้ 

2. ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ 
เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษา
ขั้นตอนให้เข้าใจมีการวางแผนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูควรหาสื่อการสอนที่
แปลกใหม่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค
กลุ่ ม เพื่ อนช่วยเหลือเพื่ อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ 
เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ในเน้ือหาสาระและระดับ
อื่นๆ แล้วน าไปสอนเปรียบเทียบกับการสอนแบบอ่ืน 

2. ควรมีการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization: TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ 
เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและเจตคติทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

3. ควรมีการวิจัยความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระหว่างการใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) ร่วมกับผังมโนภาพ กับการ
จัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้การ

สนับสนุนของ นางจุฬา เรืองเทพ และนางฉัตรทอง ศิริ
อนันต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดภู
ผาภิมุข นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิชิตสุขทรผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร. สุวรรณี  
เปลี่ยนรัมย์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ได้สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัยรวมทั้งให้แนวคิดค าแนะน าเพิ่มเติม จนท า
ให้ ง านวิ จั ย ฉบับนี้ มี ค วามถู กต้ อ งสมบู รณ์ ยิ่ ง ขึ้ น 
ขอขอบพระคุณ นางจารุ รัตนชุม และนางสาวนงเยาว์ 
เส้งสุ้น ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย และให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยนี้ และสุดท้ายผู้วิจัย
ขอขอบคุณเพื่อนครู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขทุกคน 
ที่ช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา และขอ
ขอบใจนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
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พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  (พิมพ์ครั้งที่2) 
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*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                 **อาจารย์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                              ***นักศึกษา หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับสากล 
A Self-Practice English Skills Mobile Application for the International English Language            

Testing System 
อุรฉัตร โคแก้ว(Urachart Kokaew)*  มัลลกิา วัฒนะ(Minlica Wattana)**  

วชิราวุธ ธรรมวิเศษ (Wachirawut Thamviset) **  จักรชัย โสอินทร์(Chakchai So-In)*    
สุวิมล ดอนแพงชา(Suwimol Donpaengcha)*** พงศ์สิทธิ์  ไชยฮะนิจ(Pongsit Chaihanij)***  

 

บทคัดย่อ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาชุมชนยุคเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าเป็นต้องอาศัย การสื่อสาร

ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล กลุ่มผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองขึ้นเพ่ือสะดวก
กับรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลาย โปรแกรมจึงถูกออกแบบให้ท างาน
กับอุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาด้วยภาษา JAVA ร่วมกับโปรแกรม Eclipse และออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยโปรแกรม Photoshop CS6  แอปพลิเคชันประกอบด้วยเมนูการใช้งานที่ครอบคลุมทักษะการฝึก
ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ มีแบบทดสอบอ้างอิงระบบการสอบ                     
วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับสากลคือ International English Language Testing System (IELTS)  
กลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนาขั้นตอนวิธีคิดคะแนนเพ่ือให้คะแนนในการพูดด้วยการใช้ส่วนของโปรแกรมสังเคราะห์ เสียงจาก
ข้อความ (Text-to-Speech Synthesis Technology) ของ Google และแสดงวิดีโอตัวอย่าง การท าแบบทดสอบที่
รวบรวมมาจากสถาบันภาษาที่เชื่อถือได้จ านวน 20 ชุด  เช่น IDP   goodluckIELTS   engvid  เป็นต้น   ซึ่งระบบจะ
สุ่มแบบทดสอบมาทักษะละ 1 ชุด จากคลังแบบทดสอบที่มีมากกว่า 70 ชุด แล้วเก็บข้อมูลคะแนนของผู้ใช้และ
แบบทดสอบในรูปแบบข้อมูล JSON (JavaScript Object Notation) จากการน าไปใช้งานจริงของกลุ่มผู้ใช้40คนที่
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานพบว่าผลว่าแอปพลิเคชันท าให้ผู้ใช้มีโอกาสฝึกฝนตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษได้บ่อยและสะดวกข้ึนด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
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ABSTRACT 

 The knowledge exchange for the development of community within the ASEAN Economic 
Community: AEC) is necessary to communicate in English as an international language. The 
researchers had developed an application to improve the English skills facilitating the nowadays 
lifestyle that using smartphones extensively.  This mobile application was developed for Android 
operating system by Eclipse software in a JAVA language and user interface design using Photoshop 
CS6.The application's menu consists of four skills of listening, reading, writing, conversation and 
sample tests of the International English Language Testing System (IELTS). The system application 
applied speech recognition for speaking practice and speaking test from Google Text-to-Speech 
Synthesis Technology. The video section displays 20 sample tests had collected from reliable 
academy, such as IDP, goodluckIELTS, engvid etc. The test system was set to random a test each 
time from 70 samples sets then stored the users’ score in JSON (JavaScript Object Notation) format. 
The results of using application allow users the opportunity to train themselves to develop the test 
of IELTS test more frequently by a smart phone. 

 

ค าส าคัญ:  IELTS ทักษะภาษาอังกฤษ  โปรแกรมประยุกต์แอนดรอยด ์ วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ สมาร์ทโฟน  แอปพลิเคชัน
ฝึกภาษาอังกฤษ 
Key Words: Android Application, English Learning Application, IELTS, English language skills, Smartphone  
 

บทน า  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และมีความส าคัญในการ 
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การค้าขาย เป็นต้น ประกอบกับ ในปลายปี
พุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) อย่างเต็ม รูปแบบ 
อันเป็นความพยายามรวมกลุ่ม ในระดับภูมิภาค ของ
กลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและจากผลการ 
จัดอันดับทักษะความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษใน 
ภูมิภาคเอเชีย ปีพ.ศ. 2555 พบว่าประเทศไทย มีทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ ในอันดับที่ 55 จาก 
60 ประเทศ จากผลการจัดอันดับนี้ ช้ีให้เห็นว่าคนไทย 
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับต่ าในขณะที่สถิติ 

การทดสอบสอบความรู้ ภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS) 
ปี 2554 พบว่า นักเรียนไทยมีผลสอบอยู่ที่ระดับ 5.5 
หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าประเทศ 
ไทยจัดอยู่ใน เกณฑ์ที่ต่ ากว่าทั้งประเทศ ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม และพม่า ที่มีเกณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ ในระดับ 
6-7 ขึ้นไป ขณะที่ประเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียน 
คือสิงคโปร์อยู่ที่ระดับ 8.0 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556) จาก
สถานการณ์แนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษ ในปี 2558-
2563 จ านวนผู้เรียนจะเพิ่มสูงสุดถึงสอง พันล้านคน  
ข้อมูลจากงานวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า ประชากรทั่วโลกต่าง
ตระหนักถึงความส าคัญของภาษา อังกฤษในสังคมโลก
ยุคใหม่ (อนงค์, 2557) และสถิติจากผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มสนับสนุนการขายส าหรับนักพัฒนาแอป
พลิเคชันปีพ.ศ. 2557 พบว่า ระบบปฏิบัติการแอน



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”

The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1271
 

ดรอยด์ เป็นระบบที่มีผู้ใช้มากที่สุด (Statista, 2015) 
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ พัฒนาแอป
พลิ เค ชันด้ านการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษบน ระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่งเป็นระบบที่มีผู้ใช้มากที่ สุดที่
จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้งาน ฝึกฝนตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้สะดวกตามต้องการ 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ   
ด้วยตนเองบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมช่วยฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่จัดท าข้ึน 

วิธีด าเนินงาน 
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ดังรูปที่ 1 เริ่ม

จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบจนถึงการ 
สร้างระบบโปรแกรมเสร็จสิ้น จากนั้นจึงน าระบบไป 
เผยแพร่ แก่ผู้ ใ ช้ทั่ ว ไปด้ วยการแบ่งปันไฟล์ข้อมูล 
สาธารณะพบว่ามีจ านวนผู้ ใ ช้ที่ เข้ามาดาวน์โหลด 
โปรแกรมไปใช้งานตั้งแต่แบ่งปันข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน 
ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีจ านวนทั้งหมด  
40 คน  

 

ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมในการฝึกทักษะ 
ภาษาอังกฤษและท าแบบทดสอบตามหน้าที่การท างาน 
ของโปรแกรมดัง Use case Diagram ในรูปที่ 2      

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ Adobe 
Photoshop Eclipse เขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA 
การเก็บข้อมูลคะแนนของผู้ ใช้และแบบทดสอบใน
รูปแบบข้อมูล JSON (JavaScript Object Notation)         

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ                  
           โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Samsung 

ด้านทฤษฏีที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาด้านทักษะการพูดที่ได้น า โปรแกรมสังเคราะห์ 
เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech Synthesis 
Technology) ของ Google ประกอบด้วย 1. หลักการ
พื้นฐานของการรู้จ าเสียง และ 2.การใช้งานจริงในแบบ
ไม่เจาะจงผู้พูด  (Mittrapiyanuruk et al., 2000) 

 1.หลักการพ้ืนฐานของการรู้จ าเสียง  
           จะคล้ายกับหลักการในการท าความเข้าใจภาษา

ที่มนุษย์เราใช้ในการสนทนาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ตาม Deller et al. (1993) ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์คลื่นเสียง  (2) ตัวถอดรหัสการรู้จ า  
(3) โมเดลคลื่นเสียง (4) พจนานุกรม (5) โมเดลภาษา 
(กฎไวยากรณ์) การวิเคราะห์คลื่นเสียงเป็นการวิเคราะห์
เสียงที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อให้ได้ค่าลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า 
compact เพื่อแปลงเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อ
การรู้ จ า เสียง ตั วอย่ างเ ช่น การใช้วิ เคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์แบบฟูเรียร์ในเทคโนโลยีการประมวลผล
สัญญาณ ในกรณีของมนุษย์เรา เสียงที่เข้าไปในหูของ
เรา (การสั่นสะเทือนของเยื่อแก้วหู) จะถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าส่งไปยังสมอง แต่เสียงที่ได้รับมาก็ไม่ได้
ถูกส่งไปยังสมองตามลักษณะดั้งเดิมทั้งหมด จะมีเพียง
สัญญาณที่ถูกคัดเลือกจากระบบประสาทเท่านั้นที่จะถูก
ส่งไปยังสมองเพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง
ด้วยลักษณะกลไกการท างานแบบเดียวกันนี้ การรู้จ า
เสียงจะแยกเอาลักษณะเฉพาะจากข้อมูลเสียงเฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ซึ่งข้ันตอนการเปลี่ยนสัญญาณเสียง
ที่เข้ามาให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ คือ การวิเคราะห์
คลื่นเสียงน่ันเอง 

ตัวถอดรหัสการรู้จ า เป็นส่วนประกอบที่เป็นใจ
กลางของระบบการรู้ จ า เสียง ซึ่ งท าหน้าที่แปลง
ลักษณะเฉพาะของเสียงให้เป็นข้อความตัวอักษร 

   รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
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หลักการส าคัญของการท างานในส่วนนี้คือ “การ
ตัดสินใจบนองค์ประกอบรวมของข้อมูลคลื่นเสียง และ
ข้อมูลภาษา” ยกตัวอย่างเช่น วลี “กลบเกลื่อน
ความผิด” ค าว่า “กลบ” นั้นมีการออกเสียงคล้ายกับค า
ว่า “กบ” ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการออกเสียงผิดเป็น “กบ
เกลื่อน” มนุษย์เราก็จะยังสามารถฟังเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาศัยข้อมูลภาษาและบริบทรอบข้างเข้ามา
ช่วยได้ 

การตัดสินใจบนองค์ประกอบรวมของข้อมูลของ
คลื่นเสียงและข้อมูลของภาษา เป็นวิธีการบนพื้นฐาน
ของสถิติความน่าจะเป็น โดยในส่วนของข้อมูลคลื่นเสียง
จะอาศัยโมเดลคลื่นเสียงเพื่อวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของคลื่นเสียงเพื่อหารายการสัญลักษณ์การออกเสียง 
และหาค่าความน่าจะเป็นของสัญลักษณ์การออกเสียง
แต่ละตัว เช่น จากตัวอย่างก่อนหน้านี้ การออกเสียงค า
ว่า "กลบเกลื่อน" อาจวิเคราะห์ได้เป็นสัญลักษณ์การ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเสียง “กลบเกลื่อน” “กบเกลื่อน” “กลบเกื่อน” 
และ “กบเกื่อน” เป็นต้น โดยที่สัญลักษณ์การออกเสียง
แต่ละตัวจะมีค่าความน่าจะเป็นก ากับอยู่ หลังจากนั้นจะ
น าสัญลักษณ์การออกเสียงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค าที่มี
ใน “พจนานุกรม” เพื่อตัดสัญลักษณ์การออกเสียงที่ไม่
ตรงกับค าในภาษาที่พูดออกไป ในตัวอย่างนี้ จะเหลือ
เพียง “กลบเกลื่อน” และ “กบเกลื่อน” เท่านั้น เพราะ
ค าว่า “เกื่อน” ไม่มีในพจนานุกรม ส่วน “โมเดลภาษา 

(หรือกฎไวยากรณ์)” จะช่วยในการวิเคราะห์ความน่าจะ
เป็นของผลลัพธ์ในบริบทของบทสนทนา เช่น ในตัวอย่าง
ข้างต้น หากผู้พูดออกเสียง ล ลิง ในค าว่า “กลบ” ในวลี 
“กลบเกลื่อนความผิด” ไม่ชัดเจน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
คลื่นเสียงแล้วอาจได้เป็น “กบเกลื่อนความผิด” ด้วย
ความน่าจะเป็น 70 % และ “กลบเกลื่อนความผิด” 
ด้วยความน่าจะเป็น 30% แต่เมื่อน าสัญลักษณ์การออก
เสียงมาวิเคราะห์เทียบกับโมเดลภาษาแล้ว อาจจะได้
ผลลัพธ์เป็น “กลบเกลื่อนความผิด” 95% และ “กบ
เกลื่อนความผิด” 5% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าความน่าจะ
เป็นแล้ว ท าให้ได้ผลลัพธ์เป็น “กลบเกลื่อนความผิด” 

 

2. การใช้งานจริงในแบบไม่เจาะจงผู้พูด 
การรู้จ าเสียงนั้นอาศัยค่าความน่าจะเป็นจาก 2 

ส่วนมาประกอบกัน คือ จากการวิเคราะห์คลื่นเสียง 
และจากตัวถอดรหัสการรู้จ า ซึ่งการท างานของทั้งสอง
ส่วนน้ีจะเป็นการท างานโดยอาศัยข้อมูลสถิต ิน่ันคือ การ
วิเคราะห์คลื่นเสียงจะอาศัยข้อมูลสถิติของลักษณะคลื่น
เสียงของการออกเสียงในแบบต่างๆ ส่วนตัวถอดรหัส
การรู้จ าจะอาศัยข้อมูลสถิติของค าที่ ใ ช้ในภาษาที่
วิเคราะห์ ด้วยลักษณะการท างานเช่นนี้ ท าให้สามารถ
จ าแนกการท างานของระบบรู้จ าเสียงได้เป็น 2 แบบ คือ 
การท างานแบบเจาะจงผู้พูด และการท างานแบบไม่
เจาะจงผู้พูด 

ในการท างานแบบเจาะจงผู้พูด ผู้พูดจะต้อง
ลงทะเบียนเสียงของตนกับระบบก่อน ระบบจึงจะ
สามารถเข้าใจเสียงพูดได้ การลงทะเบียนเสียงพูดไว้
ล่วงหน้าท าให้มีสถิติคลื่นเสียงของผู้พูดเพื่อให้น ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เทียบกับเสยีง
บุคคลเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความแม่นย าสูงกว่าการ
วิเคราะห์เทียบกับสถิติกลางท่ีไม่ใช่เสียงของผู้พูดเอง แต่
หากพิจารณาถึงความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน
แล้ว การรู้จ าเสียงแบบเจาะจงผู้พูดน้ันอาจจะไม่ใช่

รูปที่ 2 Use Case Diagram ของโปรแกรม 
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แนวทางที่ดีเสมอไป ในลักษณะงานที่ต้องวิเคราะห์เสียง
ที่ผู้พูดมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นจ านวนมาก การ
ต้องลงทะเบียนเสียงส าหรับผู้พูดทุกๆ คน เป็นเรื่องที่
ยุ่งยากและไม่สะดวกในการใช้งาน การรู้จ าเสียงแบบไม่
เจาะจงผู้พูดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเทคโนโลยี
ของอะมิวอยซ์จัดอยู่ในกลุ่มการรู้จ าเสียงแบบไม่เจาะจง
ผู้พูด ซึ่งท างานโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นเสียงด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีสามารถวิเคราะห์ลักษณะคลื่นเสียงได้
แม่นย า แม้จะไม่มีสถิติคลื่นเสียงของผู้พูดปัจจุบัน และ
ใช้โมเดลภาษาที่มีข้อมูลสถิติที่รวบรวมมาจากข้อมูลการ
ใช้ภาษาจ านวนมาก ที่เรียกว่า corpus ซึ่งข้อมูลสถิติที่
ใช้ใน corpus นั้นจะเลือกมาตามขอบเขตและลักษณะ
การใช้งานของการรู้จ าเสียง เช่น ส าหรับระบบจอง
เที่ยวบินทางโทรศัพท์ ข้อมูลท่ีรวบรวมมาใช้ใน corpus 
ก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทาง การจองเที่ยวบิน 
เส้นทางการเดินทาง การระบุวันเวลา ฯลฯ ซึ่งจะท าให้
โมเดลภาษาสามารถวิเคราะห์เสียงพูดที่มีเนื้อหาในด้าน
นั้นได้อย่างแม่นย า ลักษณะการท างานเช่นนี้ท าให้
สามารถปรับแต่งโมเดลภาษา เพื่อให้ระบบรู้จ าเสียง
สามารถตอบสนองการใช้งานเฉพาะด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

ผลการวิจัย  
1. ผลการพัฒนาโปรแกรม 
โปรแกรมสามารถท างานไดต้ามที่กลุ่มผูว้ิจัยได้

ออกแบบและทดสอบระบบได้เรียบร้อยดังผลการ
ทดสอบระบบ ในตารางที่ 1  
      ส่วนขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนดังนี้    

1. น าไฟล์ Install.apk เข้าอุปกรณ์แอนดรอยด์      
2. กดเปิดไฟล์ Install.apk เพื่อติดตั้ง 

         3. กด Install      
 
 
 

         4. เสร็จสิ้นการติดตั้ง  
       เมื่อผ่านติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะ 
ปรากฎหน้าแรก ของโปรแกรมประกอบไปด้วย 8 เมนู 
สัญลักษณ์ ดังรูปที่ 3 
      ส่วนหน้าจอการท างานอ่ืนๆ จะแบ่งการท างานตาม 
ทักษะการฝึกภาษาอังกฤษดังแสดงในรูปที่ 4-11 ซึ่งผู้ใช้ 
สามารถเลือกการท างานได้ตามความต้องการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 หน้าแรก (เมนูหลัก)  
ของโปรแกรม 
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ตารางที่ 1 ผลทดสอบระบบโปรแกรมช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

กรณีการ 
ทดสอบ 

ขั้นตอน 
การใช้งาน 
ของผู้ใช้ 

ผลการตรวจสอบการท างาน 

ความคาดหวังใน 
การตรวจสอบ  

ผลลัพธ์ 
การท างานได้จริง  

ผลการ 
ตรวจ-สอบ 

1. Used Speaking 1) Click menu 
"Speaking" 

ฝึกออกเสียง แสดงข้อความ 
ผ่าน 

2.Used Listening 1) Click menu           
"Listening" 

ท าแบบทดสอบ แสดงข้อสอบ 
ผ่าน 

3. Used Reading 1) Click menu 
"Reading" 

แสดงหน้าให้เลือกหัวข้อ แสด งห น้ า ใ ห้ เ ลื อ ก
หัวข้อ ผ่าน 

 2) ดูบทความในหน้า 
เนื้อหา 
เมื่อเลือกหัวข้อ 

แสดงบทความ แสดงบทความ 
ผ่าน 

 3) ดูแบบทดสอบและ 
เฉลยใน หน้าเนื้อหา 
เมื่อเลือกหัวข้อ 

มีแบบทดสอบและเฉลย มี แบบทดสอบและ
เฉลย ผ่าน 

   3.1 Vocabulary 1) Click menu 
"Vocabulary" 

แสดงหน้าท่ีมีค าศัพท ์ แสดงหน้าท่ีมีค าศัพท ์
ผ่าน 

4.Used Writing 1) Click menu 
"Writing" 

แสดงหน้าให้เลือกหัวข้อ แสด งห น้ า ใ ห้ เ ลื อ ก
หัวข้อ ผ่าน 

 2) ดูแบบทดสอบและ 
เฉลย 
เมื่อเลือกหัวข้อ 

ท าแบบทดสอบและดูเฉลย แสดงแบบทดสอบและ
เฉลย ผ่าน 

5. Used Exam 1) Click menu "Exam" ท าแบบทดสอบทุกทักษะ แสดงแบบทดสอบ 
ผ่าน 

6. Used Instructor 1) Click menu 
"Instructor" 

ดูวิดีโอ แ ส ด ง วิ ดี โ อ จ า ก 
Youtube ผ่าน 

7. Help 1) Click menu "Help" แสดงค าแนะน าในการใช้
งาน 

แสดงค าแนะน าในการ
ใช้งาน 

ผ่าน 
 

8. About 1) Click menu 
"About" 

แสดงข้อมูลผู้พัฒนา แสดงข้อมูลผู้พัฒนา 
ผ่าน 
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        รูปที่ 10 หน้าเกี่ยวกับผู้พัฒนาโปรแกรม 

รูปที่ 7 หน้าฝึกทักษะการเขยีน 

 

           รูปที่ 5 หน้าฝึกทักษะการฟัง 

รูปที่ 6 หน้าฝึกทักษะการอ่าน 

 

รูปที่ 9 หน้าการสอนการท าข้อสอบด้วยวิดีโอ 

รูปที่ 8 หน้าการฝึกท าข้อสอบ 

รูปที่ 11 หน้าแสดงการอธิบายการท างานของโปรแกรม 

รูปที ่4 หน้าฝึกทักษะการพูด 
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การท างานของเมนูในแต่ละส่วนมีดังน้ี 

 ทักษะการฝึกพูด (Speaking)   
จะปรากฏหน้าแสดงข้อความที่ให้ผู้ใช้ฝึก 
การออกเสียง 

 ทักษะการฝึกฟัง (Listening)  
ส าหรับฝึกการท าแบบทดสอบทักษะการฟัง 
ตามสถานการณ์ เช่น การท างาน การเรียน 
สภาพอากาศ เป็นต้น และมีตัวอย่างข้อสอบ 
โดยจะมีค าถามและแนวทางในการตอบให้ผู้ใช้
ได้อ่าน 

 ทักษะการฝึกอ่าน(Reading) ส าหรับฝึกท า
แบบทดสอบทักษะการอ่านมี ข้อความปรากฏ
หน้าให้เลือกอ่าน และมีข้อสอบให้ฝึกท า โดย
จะมีปุ่ม Vocabulary ซึ่งในหน้า Vocabulary 
นั้นจะมีค าศัพท์และค าแปลส าหรับผู้ใช้ที่ไม่รู้
ค าศัพท์ในส่วนของบทความอีกทั้งผู้ใช้สามารถ 
กดปุ่ มฟัง เสียงเพื่ อฟังการออกเสียงของ 
ค าศัพท์ได้  

 ทักษะการฝึกเขียน (Writing)  
ส าหรับฝึกการท าแบบทดสอบทักษะการเขียน 
มีตัวอย่างข้อสอบ และแนวการตอบให้ผู้ใช้ ได้
ฝึกเขียน 

 การท าแบบทดสอบ (Exam) ส าหรับฝึกการ
ท าแบบทดสอบทุกทักษะ 

 หน้าการสอนการท าข้อสอบด้วยวิดีโอ (Video 
Instructor) 
ส าหรับดูแนวทางการท าข้อสอบซึ่งสามารถ
รับชมวิดีโอจ าลองการท าข้อสอบและ เทคนิค
การ ท าข้อสอบได้จากวิดีโอ  

 หน้ า เกี่ ย วกับ (About)  จะปรากฏข้อมู ล
เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและ ผู้พัฒนา 

 หน้าแสดงการอธิบายการท างานของโปรแกรม
(Help)  
    ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 
 
 

2. ผลการใช้งานโปรแกรม 
วิธีประเมินความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรม 

ใช้วิธีเก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมด้วยการให้กรอก 
แบบสอบถามหลังทดลองใช้งานโปรแกรมช่วย ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยให้ผู้ทดลองใช้ ดาวน์โหลด
โปรแกรมไปใช้งานจ านวนทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็นผู้ใช้
ในกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน 4 ประเภทดังแสดงใน
กราฟ รูปที่ 12 โดย มีความหมายดังนี ้

       1. หมายถึง ผู้เตรียมสอบ IELTS และเตรียมสอบ
ปลายภาค      
      2. หมายถึง ผู้สนใจสอบวัดผลความรู้ ด้านภาษา 
อังกฤษในอนาคต    
       3. หมายถึง ผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
      4. หมายถึง ผู้สนใจการพัฒนาแอปพลิเคชันบน 
โทรศัพท์มือถือ 
จากผู้ใช้จ านวนทั้งหมด 40 คน ด้วย ดังกล่าวพบว่ากลุ่ม
ที่สนใจการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สุด จ านวน 15 คน ผู้เตรียมสอบ IELTS และ เตรียม
สอบปลายภาค จ านวน 10 คน ผู้สนใจเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 คน และผู้สนใจสอบวัดผล
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในอนาคต จ านวน 7 คน (ร้อย
ละ 37.5, 25, 20 และ 17.5 ตามล าดับ)   
 

 
 
 

รูปที่ 12 ตอบสนองความต้องการใช้งานโปรแกรม 
ของผู้ใช้แต่ละกลุม่ 

ประเภทผู้ใช ้

จ านวน(คน) 
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          ผู้ใช้ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงผล
ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การเรยีนรู้
ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  ดังกราฟรูปท่ี 13 
 

 

รูปที่ 13 ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมช่วยฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

ระดับความพึ่งพอใจในการใช้งานโปรแกรม 
ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองในแต่ละด้านพบ 
ว่า ผู้ทดลองใช้งานมีความพึงพอใจความง่ายต่อการ ใช้
งาน และความสามารถในการวิเคราะห์เสียงพูดอยู่ใน 
ระดับ มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.5 และเมื่อ พิจารณา
ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้โปรแกรม ในภาพรวม 
พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

สรุปและอภิปรายผล  
จากการพัฒนาโปรแกรมช่วยฝึกทักษะภาษา 

อังกฤษด้วยตนเองเพื่อผู้เตรียมสอบวัดผลทักษะภาษา 
อังกฤษของ IELTS และผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           
ท าให้ทราบถึงระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
ในภาพรวมของซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากซึ่งจะส่งผล ให้
ผู้ใช้พอใจใช้งานได้สะดวกและบ่อยครั้งซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ ใช้ทั้งทางด้าน 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ การเขียน  เมื่อ

เปรียบเทียบ โปรแกรมที่ใช้งานประเภทเดียวกันเช่น  
IELTSpeaking (IELTS Team@DMC Studios, 2014) 
   ฝึกได้เพียงทักษะการพูด หรือIELTS Skills (Macmillan 
Education ,2014)                                    
                                              
                           iOS ไม่ได้พัฒนาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   ส่วนข้อจ ากัด ของ
โปรแกรมคือความ สามารถในการใช้งานยังจ ากัดเฉพาะ
อุปกรณ์ที่รองรับ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตั้งแต่รุ่น 
2.2 ขึ้นไป ซึ่งผู้สนใจในการพัฒนาระบบต่อไปอาจ
พัฒน าแอปพลิ เ ค ชั นนี้ ใ ห้ ใ ช้ ใ น โ ทรศั พท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ เช่น iOS และ Windows 
Phone เพื่อให้การใช้งาน ได้ในวงกว้างขึ้นต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  
กลุ่มผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีมผู้พัฒนาเครื่องมือ

ที่ใช้ในการสร้างโปรแกรมได้แก่  Eclipse และ  ส่วน
เนื้อหาท่ีได้รวบรวมมาเป็นวิดีโอช่วยฝึกหัดได้มาจากการ
เผยแพร่สาธารณะของกลุ่ม IDP, goodluckIELTS  และ
ส่วนข้อสอนได้มาจาก ielts-exam.net และสุดท้าย
ขอขอบพระคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ดาวน์โหลด  โปรแกรมและ
ตอบแบบสอบถามให้กับงานวิจัยในครั้งนี้  

เอกสารอ้างองิ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.2556. ค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2557 
เผยผลไอเอลเด็กไทยระดับปานกลาง  พอ
สื่ อส าร ได้  แต่ ผิ ดพลาดบ่ อย  อั นดั บต่ า
เวียดนาม -พม่า  จาก http://www. Ictsil 
pakorn.com/ictmedia/detail.php?news
_id=184#.VllHq3bhAdU 

อนงค์ สารสิทธิธรรม. 2557. ความส าคัญของภาษาอังกฤษ 
ส าหรับคนท่ัวโลก ค้นเมื่อ 8 กันยายน 2557, 
จาก http://www.sahavicha.com /?name 
=article &file=readarticle&id=1504.  

ประเภทความพึงพอใจ 

จ านวน(คน) 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
The development of Journal Database SystemChaoprayaUniversity 

สุเมธ  พิลึก (SumatePhiluk)* อธิวัฒน์  โพธ์ิพนา (AtiwatPopana)** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2) เพ่ือประเมิน

ระบบฐานข้อมูลวารสาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบจากผู้บริหารและอาจารย์  เพื่อทราบถึง
กระบวนการด าเนินงานปัจจุบัน และความต้องการระบบใหม่ใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม  MySQL ในการ
จัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลวารสาร และการประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินระบบใช้แบบประเมินส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ พบว่า ด้านความสามารถของระบบต่อ
ผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ABSTRACT 
This research has 2 main objectives: 1) to develop systems for journal databaseChaopraya University 2) to 

evaluate the system for journal databaseChaopraya University.Data collection for system development from the 
executives and staff to know more about the present operations process and the new system requirements.Using 
PHP for develop systems and MySQL for database management. By develop the system for journal database. 
Such process data as a report format, according to the objectives. The evaluation of system for journal database, 
using questionnaire survey the opinion of users found that the ability of the system to users, system designs and 
efficiency are in high level of satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, วารสาร, ระบบฐานข้อมลู 
Key Words : The System Development, Journal, Database System 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
**อาจารย์ประจ าส านักวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 เป็น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก 

ส านักหอสมุดเปิดด าเนินการมาพร้อมกับการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับ
การเติบโตของมหาวิทยาลัย การด า เนินงานของ
ส านักหอสมุด ประกอบด้วย งานบริการจัดท าทะเบียน
สมาชิก บริการยืม-คืนทั้งวัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุที่ไม่ใช่
สิ่งพิมพ์ บริการหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง บริการ
วารสาร นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังมีการด าเนินงานที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ งานบริการยืม -คืน หนังสือ
ทั่วไป การบริหารในปัจจุบันการท างานของหอสมุด
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามรีะบบสารสนเทศการค้นหาและ
จัดเก็บข้อมูลหนังสือและชื่อวารสารซึ่งระบบสารสนเทศน้ี
ยังไม่ครอบคลุมเพราะไม่สามารถค้นหาถึงบทความที่
ส าคัญในวารสารได้  ฉะนั้นเพื่อให้การค้นหาเกี่ยวกับ
บทความวารสารมีความสะดวกรวด เร็ วจึ ง ได้น า
เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วารสารซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อบุคลากร อาจารย์ ตลอดจน
นักศึกษาทุกคณะสาขา 

ปัจจุบันส านักหอสมุดมีวารสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศส าหรับให้บริการแต่ละเดือนเป็น
จ านวน 360 เรื่อง (ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา: 2557) โดยมีก าหนดออกท้ังที่เป็นแบบราย
เดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์ ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน 
และราย 6 เดือน โดยมีวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก  
และวารสารที่ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานและ
บุคคลต่าง ๆ ซึ่งส านักหอสมุดต้องน ามาด าเนินการใน
ขั้นตอนต่าง ๆ คือ การท าทะเบียนประวัติวารสาร 
ลงทะเบียนการเข้ามาของวารสาร และการจัดเก็บสถิติ 
การให้บริการ 

จากปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นและการขยายงานของ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยารองรับกับแผนงาน
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต การน าโปรแกรมที่สามารถ
ช่วยให้การท างานเป็นระบบฐานข้อมูลก็จะช่วยลดความ
ยุ่งยากและประหยัดเวลาในการให้บริการเกี่ยวกับ

วารสาร ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
วารสาร การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
การจัดท ารายงานจึงได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการจัดการกับการค้นหาและจัดการเกี่ยวกับ
วารสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน อ านวยความสะดวกในการท างานเจ้าหน้าที่
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลยั
เจ้าพระยา 

2.เพื่อประเมินระบบฐานข้อมลูวารสาร
มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้ งนี้  ใ ช้วงจรการพัฒนาระบบ
(ธีรวัฒน์ ประกอบผล: 2552) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  - ระยะวางแผนโครงการเพื่อก าหนดแนวทาง
ส าหรับการพัฒนาระบบ โดยท าความเข้าใจกับปัญหา
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาจากนั้นจึง
ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงก าหนดทางเลือกที่เหมาะสม
พร้อมก าหนดแผนผังส าหรับการพัฒนาระบบ 
  - ระยะวิเคราะห์ระบบเพื่อศึกษาท าความเข้าใจ
กับระบบงานปัจจุบันอย่างละเอียดเพื่อก าหนดแนวทาง
ส าหรับการออกแบบระบบ การรวบรวมความต้องการ
เป็นหลัก (Requirement Gathering) โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้านความต้องการจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และน ามาวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปที่เป็นความต้องการที่
แท้จริ งที่ ชัด เจน พร้อมเสนอแนวทางส าหรับการ
ออกแบบระบบออกมาเป็นระบบใหม่ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ โดยใช้แบบจ าลองในการสื่อสารความ
เข้าใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ ได้แก่ การใช้ผังงาน
ระบบ (System Flowchart) การใช้แผนผังกระแสข้อมลู 
(Data Flow Diagram) เป็นต้น 
  - ระยะออกแบบระบบเพื่อออกแบบระบบ
ขึ้นมาใหม่ โดยทั่วไปเป็นการก าหนดองค์ประกอบและ
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กระบวนการต่าง ๆ ของระบบที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้วให้มีความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีระบบนี้ท างาน และอยู่ในขอบเขตที่
ก าหนด ได้แก่ การก าหนดวิธีการน าข้อมูลเข้าไปในระบบ 
การประมวลผลข้อมูลในระบบ การแสดงผลลัพธ์การ
ท างาน การประมวลผลข้อมูลในระบบ การแสดงผลลัพธ์
การท างานของแต่ละขั้นตอนของระบบ ทั้งผลลัพธ์บน
หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือการพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์
ในรูปของรายงานหรือเอกสาร การออกแบบส่วน
ประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 
 - ระยะการน าระบบไปใช้เพื่อท าให้ระบบที่
ออกแบบใหม่นั้นเกิดขึ้นจริง หรือการน าพิมพ์เขียวที่
ออกแบบไว้มาท าให้เป็นผลในรูปธรรม โดยการสร้าง
ขึ้นมาทดสอบการท างาน และน าไปติดตั้งใช้งาน และ
ประเมินผลว่าระบบนั้นตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
 
วิธีการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษาคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
ระบบการด าเนินงานเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา เพื่อท าการออกแบบฐานข้อมูล และ ท าการ
พัฒนาระบบ โดยมี ร ายละ เ อียดระยะ เ วลาและ
กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาดังน้ี 

1. ระยะเวลาการวิจัย ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 
ถึงวันท่ี 31พฤษภาคม 2558 

2. กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร 
และอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจ านวน 8 คนโดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบ
ด้วย ส่วนแรกคือการจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ส่วนท่ีสองคือการพัฒนาระบบเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ ส่วนสุดท้ายคือการประเมินระบบซึ่ง
ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ โดยใช้แบบประเมิน 

4. เนื้อหาการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนแรก การ
จัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้ระบบ และข้อมูล
วารสารส่วนที่สอง การประมวลผล ประกอบด้วย การ

แสดงข้อมูลวารสาร สถิติการเข้าใช้งานวารสาร ส่วนที่
สาม รายงาน ประกอบด้วย รายงานข้อมูลวารสาร 

5. นิยามศัพท์  
การพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ใน

การศึกษาวิ เคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศให้
ด าเนินการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์หมายถึง อาจารย์ประจ าทุกคนที่สังกัด 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

คณะหมายถึง คณะที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  คณะนิ เทศศาสตร์          
คณะนิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์           
คณะศิลปศาสตร์ 

วารสาร หมายถึง วารสารที่น าเสนอบทความและ
เรื่องราวทางวิชาการ โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เช่น วารสารคณิตศาสตร์ วารสารคอมพิวเตอร์ วารสาร
วิทยาศาสตร์ การศึกษา พัฒนาเทคนิคศึกษา วารสาร
ห้องสมุด วารสารการเงินและการธนาคาร เป็นต้น 

อินทราเน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
องค์กรสร้างขึ้นส าหรับให้พนักงานขององค์กรใช้เท่านั้น 
การแชร์ข้อมูลจะอยู่เฉพาะในอินทราเน็ตเท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วางแผนโครงการ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วารสาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก าหนดขอบเขตของ
ระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและอาจารย์ 
ศึกษาการด าเนินงานของระบบในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการด าเนินงานระบบปัจจุบัน ความต้องการของ
ระบบ ประกอบด้วย รายงาน ข้อมูลและวิธีน าเข้า วิธีการ
ประมวลผล เวลาที่ต้องการของแต่ละงาน การควบคุม 
ข้อดีข้อเสียของระบบงานเดิม 

2. วิ เคราะห์ระบบ ศึกษาท าความเข้าใจการ
ด า เนินงานระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาอย่างละเอียดเพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการ
ออกแบบระบบงานใหม่ โดยน าข้อมูลความต้องการ
ระบบงานใหม่มาวิเคราะห์น าเสนอแนวทางส าหรับการ
ออกแบบระบบใหม่โดยใช้แบบจ าลอง ประกอบด้วย
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แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูล(Data Flow Diagram)  แผนภาพความสัมพันธ์
สัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)  ตารางข้อมูล (Data 
Table) 

3. ออกแบบระบบการออกแบบระบบตามความ
ต้องการของระบบงานใหม่  เพื่ อน า ไปพัฒนาเป็น
ระบบงานใหม่โดยท าการออกแบบสิ่งน าออก (Output 
Design) ประกอบด้วย การออกรายงานทางจอภาพ การ
ออกรายงานทางเครื่องพิมพ์  ออกแบบสิ่งน าเข้า ( Input 
Design) ประกอบด้วย จอภาพน าเข้าข้อมูล 

4. การน าระบบไปใ ช้การน าสิ่ ง ที่ ได้ จากการ
ออกแบบมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา แล้วน าไปติดตั้งใช้งาน ท าการอบรมให้ผู้               
ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้สามารถใช้งานระบบได้ และ
ประเมินการท างานของระบบว่าตรงกับความต้องการ            
ที่แท้จริงของผู้ใช้ สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ การ
ประเมินการท างานของระบบโดยใช้ แบบประเมิน 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล
วารสารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท าการประเมินผลการ
ท างานของระบบ จ านวน 30 คน 

6. เครื่องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ใ ช้แบบประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
และสถานภาพ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบการ
ด าเนินงานของระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนที่ 1 ด้าน
ความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ตอนที่ 2 ด้านการ
ออกแบบระบบ และ ตอนที่ 3 ด้านประสิทธิภาพส่วนที่ 
3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบ 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น าแบบประเมินที่
ได้พัฒนาขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ ใ ช้ งานระบบ
ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ านวน 30 

คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด ไปค านวณค่าสถิติกับโปรแกรม
การค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่
ใช้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไป ค่าสถิติที่ใช้คือ จ านวน (Frequency) และ ร้อยละ 
(Percentage) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบ
ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลยัเจ้าพระยา ค่าสถิตทิี่ใช้คือ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลข
คณิตกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

9. เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 จะถูกน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย3.41 - 4.20มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย2.61 - 3.40มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย1.81 - 2.60มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย1.00 - 1.80มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 “พัฒนา

ระบบฐานข้อมลูวารสารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา” 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอหลักระบบฐานข้อมูลวารสาร 
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รูปที่ 2 แสดงการค้นหาข้อมูลวารสาร 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงฐานข้อมูลวารสาร 
 
2.ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 “ประเมิน

ระบบฐานข้อมลูวารสาร มหาวิทยาลัยเจา้พระยา” 
จากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว น า

ระบบไปติดตั้งทดลองใช้งาน ท าการประเมินระบบจาก
ผู้ใช้ จ านวน 30 คนแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการ
ออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาแต่ละด้านมีดังนี้ 

ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ ใ ช้งานโดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
=3.60, S.D. = 0.654) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลผู้ใช้ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.70, S.D. = 0.651) ความสามารถของ
ระบบในด้านการน าเสนอรายงานข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 
3.70, S.D. = 0.750) ความสามารถของระบบในด้าน
จัดการข้อมูลวารสาร(ค่าเฉลี่ย = 3.60, S.D. = 0.651) 

และความเหมาะสมของระบบในการ เข้ า ใ ช้งาน     
(ค่าเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.563) 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านความสามารถของระบบต่อ 
ผู้ใช้งาน 

ด้านความสามารถของระบบตอ่
ผู้ใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการข้อมูลผู้ใช ้

3.70 .651 มาก 

2. ความสามารถของระบบใน
ด้านจัดการขอ้มูลวารสาร 

3.60 .651 มาก 

3. ความสามารถของระบบใน
ด้านการน าเสนอรายงาน
ข้อมูล 

3.70 .750 มาก 

4. ความเหมาะสมของระบบใน
การเข้าใช้งาน 

3.40 .563 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.60 .654 มาก 
 
ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.54, S.D. = 0.627)
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการใช้งานระบบ 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย =3.80, S.D. = 
0.961)กระบวนการท างานของระบบมีความรวดเร็วใน
การเรียกใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย =3.70, S.D. = 0.702) 
ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.50, S.D. = 0.509) การ
ออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย =3.40, 
S.D. = 0.498) และความเหมาะสมในการวางต าแหน่ง
ของส่วนประกอบบนจอภาพ (ค่าเฉลี่ย =3.30, S.D. = 
0.466)  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านการออกแบบระบบ 

ด้านการออกแบบ
ระบบ ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ 
ความง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูล 

3.80 .961 มาก 

2. กระบวนการท างานของ
ระบบมีความรวดเร็วใน
การเรียกใช้บริการ 

3.70 .702 มาก 

3. การออกแบบให้ใช้งาน
ง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 

3.40 .498 ปานกลาง 

4. ความเหมาะสมในการ
วางต าแหน่งของ
ส่วนประกอบบน
จอภาพ 

3.30 .466 ปานกลาง 

5. ความสะดวกในการใช้
งานโปรแกรมรูปแบบ
และวิธกีารน าเสนอ
ข้อมูล 

3.50 .509 มาก 

ภาพรวม 3.54 .627 มาก 
 
ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.60, S.D. = 0.614) เมื่อ
จ าแนกเป็น  รายข้อ พบว่า มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และ
ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.90, S.D. = 0.481) ข้อมูลที่
เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =3.80,            
S.D. = 0.761)มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 
=3.70, S.D. = 0.750) ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วใน
การตอบสนองของระบบ (ค่าเฉลี่ย =3.60, S.D. = 
0.814) มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 
3.40, S.D. = 0.498) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลที่
ต้องการได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย =3.40, S.D. = 0.498) ระบบใช้
งานสะดวกและไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย =3.38, S.D. = 
0.462) 
 
 
 
 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมา
ย 

1. ระบบใช้งานสะดวกและ
ไม่ซับซ้อน 

3.38 .462 ปานกลาง 

2. สามารถค้นหาหรือ
เข้าถึงข้อมลที่ต้องการ
ได้ง่าย 

3.40 .498 ปานกลาง 

3. ประสิทธิภาพ/ความ
รวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ 

3.60 .814 มาก 

4. มีข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และครบถ้วน 

3.90 .481 มาก 

5. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้งาน 

3.70 .750 มาก 

6. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่
ภายนอกมีความ
เหมาะสม 

3.80 .761 มาก 

7. มีการจัดการระดับความ
ปลอดภัยหรือก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 

3.40 .498 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.60 .614 มาก 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. สรุปผลการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการ  1)เพื่ อพัฒนาระบบฐานข้ อมู ล วารสาร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา2)เพื่อประเมินระบบฐานข้อมูล
วารสาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาระยะเวลาการวิจัย 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 
2558 การพัฒนาครั้งนี้ได้ยึดตามหลักวงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยศึกษาการท างานของระบบท่ีผ่าน
มาและน ามาพัฒนาให้เป็นระบบปัจจุบันให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้  เนื้อหาการวิจัย แบ่งออกเป็น 3
ส่วน ส่วนแรก การจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้
ระบบ และข้อมูลวารสารส่วนที่สอง การประมวลผล 
ประกอบด้วย การแสดงข้อมูลวารสาร สถิติการเข้าใช้งาน
วารสาร ส่วนท่ีสาม รายงาน ประกอบด้วย รายงานข้อมูล
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วารสารใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้
โปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลวารสาร และการประมวลข้อมูลเป็น
สารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถน าด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินระบบใช้แบบ
ประเมินส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ พบว่า ด้าน
ความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบ
ระบบ และด้านประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

2. อภิปรายผลการวิจัย ระบบฐานข้อมูลวารสาร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ผู้ ใช้ ข้อมูล
วารสาร การรายงานข้อมูลวารสาร ข้อมูลผู้ ใช้จาก
ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสาร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี การประเมินผลการท างาน
ระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบและ
ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60, 3.54
และ 3.60ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัช 
กาฬภักดี (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจ
ชุมชน  ด้ านการผลิ ตสิ นค้ า  จั ง หวั ดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของ
ระบบ มีความพึงพอใจอยู่ระดับ “ดีมาก” ด้านความง่าย
ต่อการใช้งานระบบ มีความพึงพอใจอยู่ระดับ “ดี”ด้าน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ มีความพึง
พอใจอยู่ระดับ “ดี” 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาและท าความเข้าใจกับระบบงาน
เก่าให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วจึงท าการวิเคราะห์ระบบ
จะท าได้ง่ายขึ้นและถูกต้อง 

2. การวิเคราะห์ระบบเป็นขั้นตอนที่ยาก และ
ต้องใช้เวลานานดังนั้นในการพัฒนาระบบจะต้อง
วิเคราะห์อย่างละเอียดรอบครอบ เพื่อประโยชน์ในการ
ท างานในส่วนต่างๆ ต่อไปอย่างถูกต้อง 

3. ควรน าความต้องการของระบบมาแยกการ
วิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจะท าให้การวิเคราะห์ระบบ
ท าได้ง่ายขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

Creatinginformation systems For information management of Faculty Science and 
TechnologyIn Chaopraya University 

 

เนาวรัตน์  ปิ่นอ านาจ (Nawarat Pinmanaj)* สุรพงษ์  วิริยะ (Surapong Wiriya)** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 ประการคือเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น า
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology) มาใช้ในการวิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) การพัฒนา 
(Development) และท าการทดสอบ (Testing) โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle) 

 

ABSTRACT 
The first objective of this research is to Creating information systems For information management of 

Faculty Science and Technology In Chaopraya University. to design and build information systems for the 
information management of science and technology. The object-oriented technology were used in the Analysis 
,Design,Development and Test by using a system development life cycle or SDLC (System Development Life 
Cycle).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : การจัดการ 
Key Words Management 
*อาจารย ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
**อาจารย์ สาขาวิชาคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดย คุณพ่อจรูญ 

คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล และคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้ง
วงการราชการ ธุรกิจเอกชน และนักวิชาการระดับชาติ 
เพื่อสนองความศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของ
ท่านผู้ปกครอง ศิษย์ชาววิริยาลัยตลอดจนเยาวชนและ
ประชาชนทั่วภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ จากรากฐานเดิม ในการ
ผลิตทรัพยากรส่วนบุคคลระดับอนุปริญญา ของสถาบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เดิมเป็นโรงเรียน
ในเครือวิริยาลัย คือ โรงเรียนพานิชยาการวิริยาลัย
นครสวรรค์ และโรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจวิริยาลัย
นครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวนนักศึกษากว่า 4,500 คน และ
เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดบัอุดมศึกษาแหง่แรก
ของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 6 
คณะ 11 สาขาวิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เปิดด าเนินการในปีการศึกษา 2550 ทั้ง 2 หลักสูตร เป็น
หน่วยงานในฝ่ายงานวิชาการ ตามแผนภูมิโครงสร้างงาน
ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในแต่ละปีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลนักศึกษา บุคลากร และข้อมูล
อื่นๆ เพื่อ ใ ช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งในปัจจุบันได้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการกับ
ข้อมูลต่างๆ และสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล และ
การน าข้อมูลมาใช้งาน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Creating information systems For 

information management of Faculty Science 
and Technology In Chaopraya University) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้งานและยังเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ และอ านวย
ความสะดวกในการจัดการ และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพอน่ึงในการออกแบบและสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้น าเทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Technology) มาใช้ในการวิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ 
(Design) การพัฒนา (Development) และท าการทดสอบ 
(Testing) โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบหรือSDLC(System 
Development Life Cycle) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลให้
คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโล ยี  มหาวิทยาลั ย
เจ้าพระยา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบของการวิจัยเป็นไปตามแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การ วิ จั ยค รั้ ง นี้ ไ ด้ อ อกแบบและส ร้ า ง ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยได้ท าการ
วิ เคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศจากการ
สอบถามจากผู้ดูแลระบบ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ดังนี้ 
 

การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การออกแบบ 
(Design) 

การประเมนิ 
(Evaluate) 

การน าไปใช้ 
(Implementation) 

การพัฒนา 
(Development) 
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1. การวางแผน  
1.1 โดยการพิจารณาวิเคราะห์ศึกษาปัญหาและ

ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
1.2 การก าหนดทรัพยากรที่สนับสนุน อาทิ เช่น 

งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือในการสร้างระบบ 
1.3 การก าหนดทีมงานในการพัฒนาระบบ โดย

ท าการแบ่งหน้าท่ีการท างานของแต่ละคน 
2. การรวบรวมข้อมูล 

2.1รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2.2 รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน
โดยทั่วไป เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างระบบต่อไป 

3. การวิเคราะห์ 
3.1ศึกษาถึ งความ เป็ น ไป ได้ ที่ จ ะ ใ ช้ ร ะบบ

สารสนเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.2 วิเคราะห์ภารกิจในรายละเอียดซึ่งประกอบ

ไปด้วย การศึกษาว่าระบบท างานอย่างไร และ การ
ตอบสนองต่อการท างานของผู้ใช้อย่างไร เป็นต้น 

4. การออกแบบ 
น าเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้และผ่านการวิเคราะห์มา

ท าการออกแบบในส่วน User Interface และในส่วนของ 
Database ของเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ทันสมัยมากท่ีสุด 

5. การพัฒนาระบบเป็นการท างานในส่วนของ
การเขียนโค้ด  

6. การทดสอบระบบ 
เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ

สารสนเทศว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนไหนบ้าง โดยใช้การ
ทดสอบแบบ Black Box ซึ่งการทดสอบแบบนี้ ผู้ทดสอบไม่
ต้องสนใจถึงเนื้อหรือค าสั่งภายในโปรแกรมแต่ต้องเข้าใจถึง 
Functional Requirement เท่านั้น 

ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโดยใช้ Data Flow 
Diagram  (DFD)  เพื่อให้ทราบถึงกระแสการไหลของข้อมูล

และออกแบบโดยใช้โมเดล Entity – Relationship (E-R 
โมเดล) เพื่อให้เห็นรายละเอียดและภาพรวมของ
ความสัมพันธ์ต่างๆ จากนั้นจึงท าการเขียนระบบ ซึ่งจะมี
การปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูลตามความเหมาะสม 

การออกแบบ Data Flow Diagram ของระบบ 
Data Flow Diagram ระดับสูงสุด เรียกว่า

Context Diagram ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 1 ซึ่งจะบอก
ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภายนอก อินพุตและผลลัพธ์ของระบบ โดยจากภาพจะ
เกี่ยวข้องกับระบบภายนอก 3 ส่วน คือ ผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ
และผู้บริหาร 
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รูปที่ 1Context Diagram ระบบสารสนเทศ 

Context Diagram นี้สามารถแตกการท างาน
ออกเป็น Data Flow Diagram Level ที่ 0 ซึ่งจะจัดการ
ข้อมูล 5 ส่วน คือ จัดการข้อมูลบุคลากร จัดการข้อมูล
นักศึกษา จัดการข้อมูลหลักสูตร จัดการข้อมูลหนังสือ
เข้า-ออก และออกรายงานข้อมูล 
การพัฒนาและทดสอบระบบ 

การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล 
คณะวิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลั ย
เจ้าพระยามีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และ
ข้อมูลหนังสือเข้า-ออก โดยใช้ภาษา Visual Basic 2010 
เขียนและใช้ฐานข้อมูล SQL Server 2008 เป็น
ฐานข้อมูล ทดสอบระบบโดยใช้โปรแกรม Visual Studio 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1290

2010 ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลาง (แอพพลิเคช่ัน) ในการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 
ที่สามารถเช่ือมโยงไปเรียกใช้งานส่วนต่างๆของระบบ 
สามารถน ามาแสดงไดอะแกรมองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศการจัดการข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังรูปที่ 2 
 

 

 

รูปที่ 2 แสดงไดอะแกรมองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

จากรูปที่  2 เป็นองค์ประกอบการเข้ าสู่ ระบบ 
ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) สามารถเช่ือมโยง
ไปยังองค์ประกอบต่างๆ ของระบบดังนี้ เข้าสู่ส่วนการ
ท างานของผู้ดูแลระบบ (Admin) เข้าสู่ส่วนการท างาน
ของผู้ใช้ระบบ (User) ซึ่งจะมีองค์ประกอบที่มีส่วนย่อย
อีกต่อไปนี ้

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
2. ผู้ใช้ระบบ (User)  

รายละเอียดการแสดงส่วนย่อยของระบบ 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมส่วนย่อยของผู้ดูแลระบบ 
 
จากรูปที่ 3 เป็นองค์ประกอบรวมท้ังหมดในส่วนการ

ท างานของผู้ดูแลระบบ สามารถเช่ือมโยงไปยังองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบดังนี้ ข้อมูลบุคลากร (Personal) ข้อมูล
นักศึกษา (Student) หลักสูตร (Subjects) ข้อมูล
หนังสือเข้า-ออก (Book)  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงไดอะแกรมส่วนย่อยของผู้ใช้ระบบ  
 
จากรูปที่ 4 เป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดในส่วนการ

ท างานของผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วย ข้อมูลบุคลากร 
(Personal) ข้อมูลนักศึกษา (Student) หลักสูตร 
(Subjects) ข้อมูลหนังสือเข้า-ออก (Book) 

 
ในการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดท าได้ท าการ
ทดสอบโดยทดสอบการ Login เข้าสู่ระบบ และน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องป้อนเข้าสู่
ระบบโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆและมีการทดสอบความ
ถูกต้อง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการจัดท าวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา (Management Information Systems of 
Faculty Science and Technology In Chaopraya 
University) ในครั้งนี้ ท าให้ได้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (Management Information 
Systems of Faculty Science and Technology In 
Chaopraya University) ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 
สามารถจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลหนังสือเข้า-ออกได้อย่างเป็นระบบ จน
กลายเป็นฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พร้อมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

Login 

Admin 

User 

Admin 

Personal 

Student 

Book 

Subjects 

User 

Personal 

Student 

Subjects 

Book 
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เพื่อน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการหรือเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

 

 
 

รูปที5่ แสดงหน้าจอหลักระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการข้อมูล คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอหน้าจอเมนูสว่นของข้อมูลบุคลากร 
 

 
 

รูปที7่ แสดงหนา้จอส่วนของข้อมลูบุคลากร 
 

 
 

รูปที่8แสดงหน้าจอส่วนของข้อมูล 
การเข้าร่วมประชุมของบุคลกร 

 

 
 

รูปที่9แสดงหนา้จอส่วนของงานวิจัย 
 

 
รูปที่ 10เมนูส่วนของข้อมูลนักศึกษา 

 
รูปที่ 11เมนูส่วนของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ได้สร้างระบบผู้วิจัยได้สรุปหัวข้อเสนอแนะ

ส าหรับผู้ที่สนใจในการน าไปใช้หรือพัฒนาครั้งต่อไปดังนี ้
1. ควรพิจารณาข้อมูลและขอบเขตที่จะวิเคราะห์

ความต้องการของระบบท่ีสร้าง 
2. ควรท าการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อให้โปรแกรม

ที่ท าออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 
3. ควรศึกษาการท างานของระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งาน

เข้าใจกระบวนการท างานของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่อง

เพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายท่าน ดังนี้ 

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
อ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี ท าให้การท างานวิจัยด าเนินมาด้วยความ
เรียบร้อย 

อาจารย์จิรนันท์   กมลสินธุ์   ผู้ ช่ วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค า
ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และให้ก าลังใจ
แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้การสนับสนุนการท างาน
วิจัยอย่างดียิ่ง 

ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาในข้างต้นเป็น
อย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
TheManagement of Increasing Efficiency for Art and Cultural Museum,  Chiang Mai 

University. 
เอกพันธ์ กันธะมัง (EkaphanGuntamong)* ฉลองเดช คูภานุมาต (Chalongdej Kupanumad)** 

บทคัดย่อ 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะแห่งแรกของภาคเหนือ แต่ยังมีปัญหา

ทั้งทางด้านการจัดแสดงและบริหารจัดการ จึงท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เสนอ
รูปแบบและวิธีการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของภาคเหนือ ในการศึกษาได้เก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสาร
และภาคสนามเกี่ยวกับแนวคิด นโยบายและการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดแสดงของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ท าการวิเคราะห์
และเสนอการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดแสดงหอศิลปวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารจัดแสดงประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียน โรงละคร และอาคารส านักงานเปิดให้
บุคคลภายนอกสามารถเช่าพื้นที่ด าเนินกิจการ ส่วนกิจกรรมหลักมีงานแสดงศิลปะหมุนเวียน แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
เท่าที่ควร จึงท าให้จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการค่อนข้างน้อย การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จึงเสนอ
การปรับปรุงการด าเนินการ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การจัดแสดงให้มีห้องนิทรรศการศิลปะถาวร และศิลปะหมุนเวียนให้เหมาะสม มีสื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนที่สอง ด้านการบริหารจัดการจ าเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสร้างความ
เคลื่อนไหวโดยสร้างกิจกรรมทั้งใน นอกสถานท่ี และสร้างเครือข่ายกับแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

 

ABSTRACT 
 Although Chiang Mai University Art Center was established as the first art museum in the northern region, 
there are some problems about ineffectual exhibition and management resulting in it’s failure to attrat the 
general publie.Therefore, the research attempts to study and to suggest some management models and methods 
in order to increase its efficiency to be a contemporary art and culture institution in the northern region. Data of 
this study which includes the concept, policy, management as well as performance of the Art Center were 
collected from both documentation and fieldwork study. After analyzing and proposing ways to improve the 
efficiency and of both management exhibition, it was found that the CMU Art Center, which is under the 
supervision of the Fine Arts Faculty, is the only contemporary art and culture institution in Chiang Mai. Inspite of 
the fact that the exhibition hall, which consists of the exhibition area, theater and main office has been opened 
for public operation, the main event which is circulated exhibition does not come up to the community’s 
expectations as an art resource. and hence resulting in a low number of visitors,. Consequently, the study has 
suggested ways to improve the operation as such: permanent and circulated art galleries should be handled 
separately, and some interesting supplementary instructional media should be added to the exhibition 
Moreover,it needs to conduct a publicity campaign by launching more activities both inside and outside to build 
up more connection with some other learning resources in the neighboring areas. 

 
 

ค าส าคญั : หอศิลปะ หอศลิปวัฒนธรรม การบริหาร 
Key Words : Art Galleries , Art and Culture Management 
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บทน า 
หอศิลป์ หรือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทย เป็น

องค์กรหรือสถาบัน ที่มีการเก็บรักษาเพื่อการอนุรักษ์และจัด
แสดงผลงาน (Exhibition) ทางศิลปะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สร้างความเพลิดเพลินในผลงานทางศิลปะ ตลอดจนเป็นแหล่งที่
รวมกลุ่มศิลปินพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงเผยแพร่
ผลงานทางศิลปะ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะ
เ ช่นพิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ  หอศิ ลป วัฒนธรรมแห่ ง
กรุ งเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยและหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ศิลปวัตถุ ศิลปะตกแต่งงาน
ฝีมือ  จิตกรรมหรือภาพเขียน ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย งาน
ประติมากรรม งานฝีมือของศิลปินร่วมสมัย เพื่อพัฒนาผลงาน
ทางศิลปะก่อให้เกิดคุณค่า และสามารถน าองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน มาต่อยอดเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และความเพลิดเพลิน ปัจจุบันกลายเป็นสถาบันการศึกษา
นอกระบบ (Non-formal Education) รูปแบบหนึ่งของ
ประชาชนทั่วไป ที่สนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) และสามารถเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วม
สมัย Contemporary Art Museum ได้อีกด้วย 
 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่ที่ 239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์
ให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อ
เป็นศูนย์กลางของการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดง  
จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะแก่คณะวิจิตรศิลป์ 
และเป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและ
องค์กรทางด้านศิลปะ ทั้งภายในประเทศและเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน 

โดยในขณะน้ันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรให้เป็นองค์กรในก ากับของรัฐบาล 
สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างคล่องตัว โดยใช้บุคลากรและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย

สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นเพื่อให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
สามารถด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มอบหมายให้คณะวิจิตรศิลป์เป็นผู้ดูแล
และรับผิดชอบการด าเนินงานของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

 ในปี 2549 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีระเบียบว่า
ด้วยส านักบริหารและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2549 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ 
เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน เป็นรองประธาน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีหัวหน้า
ภาควิชาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่ ในการก าหนด
แผนการด าเนินงาน ออกประกาศ วางหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวกับการ
ใช้ การดูแล บ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาการใช้จ่าย และการอนุมัติการใช้
เงินค่าตอบแทน โดยระเบียบดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอธิการบดีแล้วให้ใช้บังคับได้ นอกจากน้ีให้คณะอนุกรรมการ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี และรายงานการเงินของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพร้อมจัดการ
ด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้  "วัฒนธรรมร่วมสมัย" โดยมี
วัตถุประสงค์ใน 4 ประเด็นคือ  

1. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของศิลปิน           
นักวัฒนธรรม นักวิชาการ องค์กรทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 
จากหลากหลาย กลุ่ม/สาขาในเขตภาคเหนือ ในประเทศ 
นานาชาติ  

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ส าคัญ เป็นประเด็นทางวัฒนธรรมที่ยัง
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ไม่ตาย ยังร่วมสมัย ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนแต่ละกลุ่ม ยังมี
อิทธิพลในวิถีชีวิต/วิถีสังคม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  

3. เก็บสะสมผลงาน กิจกรรม แนวคิด เหล่านั้น ผ่าน
สื่อรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการสะสมศิลปวัตถุ วัตถุทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ที่ส าคัญ และเป็นแบบอย่างพัฒนาการทางวัฒนธรรมแต่
ละช่วงเวลาของสังคม  

4. ให้บริการ/เผยแพร่กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์ สื่อ
ทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อการค้นคว้า และการท าวิจัย  

ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็เพื่อท าให้สถาบันแห่งนี้ท า
หน้าท่ีเป็นหลักประกันด้าน "พัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมของ
แต่ละชุมชน" ให้มีความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีการปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ท าหน้าที่เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่ต่างจากโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา และท าให้วัฒนธรรมการเรียนรู้ของสังคมนั้นๆ มี
ความเข้มแข็งและหลากหลายมากข้ึน 

ภายในพื้นที่ของ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มอาคาร 3 หลัง          
คือ อาคารหอนิทรรศการใช้ส าหรับจัดกิจกรรม หรือจัดแสดง
นิทรรศการศิลปกรรมแขนงต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย ห้องแสดงงานทั้งหมด 4 ห้อง และ ห้องประชุม 
ส าหรับ 30 ที่นั่ง อาคารโรงละคร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
ห้องส านักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและโรงละครซึ่งใช้
เป็นพื้นท่ีบริการให้เช่าจัดแสดงละคร ดนตรี ประชุม สัมมนา 
และอาคารส านักงานใช้เป็นพื้นที่จัดสรรให้บริษัท ห้างร้าน 
สถาบันการศึกษาเช่าด าเนินกิจการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมี
พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,200 ตารางเมตร 

เปิดท าการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-
17.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. 
มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และ           
มีกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นน ามาจัดแสดงเช่น นิทรรศการ 
"เรื่องราวเล่าย้อน" และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปั่นจักยาน จากการ
ส ารวจเบื้องต้นแม้ว่าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่จะมีองค์ประกอบการจัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ดี 
แต่ผู้ศึกษาพบว่ายังประสบปัญหาหลายประการโดยจ าแนก
ปัญหาได้ดังนี้ 

1.มีผู้ เข้าชมมีจ านวนน้อย เพราะหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจมีการประชาสัมพันธ์
ที่ไม่เพียงพอ ไม่เป็นท่ีรับรู้ 

2.ไม่เป็นท่ีดึงดูดใจให้ไปเยี่ยมชมซ้ าอีก เพราะอาจเกิด
จากการจัดกิจกรรมที่ซ้ ารูปแบบเดิม  

3.พื้นที่จัดแสดง และพื้นที่โดยรอบหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้รับการปรับปรุง 
เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ 

4.เนื่องจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่สร้างมาตั้งแต่ปี 2541 คุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดแสดง เสื่อมคุณภาพท าให้เกิดการรับรู้ได้ไม่เต็มที่ ถึงแม้ว่าหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัด
นิทรรศการหมุนเวียนและจัดกิจกรรมอยู่ตลอดเพื่อดึงดูดให้ผู้เข้า
ชมเกิดความสนใจ และเพลิดเพลินในการเข้าชมหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้ แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก โดยจะเห็นได้
จากสถิติผู้เข้าชมในแต่ละปี ย้อนหลังไป 4 ปี ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงสถิติจ านวนผู้เข้าชมในแต่ละปี ย้อนหลัง           
ไป 4 ปี 
 

จากสภาพการณ์และปัญหาของหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจ
ที่จะท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่ อง “การจัดการเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิ ลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่” เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย          
เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของภาคเหนือ และเป็น
ที่คาดหวังว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหอศิลป์ หรือ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแหล่งอื่นต่อไป  
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ผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดในการศึกษาถึงความเป็นมา 
แนวคิด การบริหารงานรวมถึงรูปแบบการจัดแสดงและสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อหารูปแบบในการ
พัฒนาจัดการหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
สมบูรณ์แบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาบริบทประวัติความเป็นมา นโยบาย แนวคิด
และพันธกิจของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาในรายละเอียดของการบริหารจัดการและการ
จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนสภาพปัญหาของหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  เ พื่ อ เ สนอรู ปแบบและวิ ธี ก า ร จั ด ก าร เพื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของภาคเหนือ 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา
บริบทประวัติความเป็นมา นโยบาย แนวคิดและพันธกิจของหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ศึกษาในรายละเอียดของการบริหารจัดการและการ
จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนสภาพปัญหาหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสนอรูปแบบ           
และวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ร่วมสมัยของภาคเหนือ โดยใ ช้วิธีการศึกษาในรูปแบบ          
สหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) และน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
1.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่ม เป้าหมายในการศึกษาครั้ งนี้ประกอบด้วย     
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่และฝ่ายบริหารของหอศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 10คน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา นโยบาย แนวคิดและพันธกิจ การบริหาร
จัดการและการจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนสภาพปัญหาของ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและกลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป 

นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการจ านวน 100 คนเพื่อเก็บข้อมูล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และ
ไม่มีโครงสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจในการเข้าชม
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2.2 การสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาเข้าไปสังเกตลักษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดส่วนของเนื้อหา และรูปแบบการจัดแสดง
ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อทราบถึงศักยภาพ 
ความส าเร็จ และปัญหา ในด้านการจัดแสดง และการจัดการหอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี้  

3.1 การเก็บข้อมูลภาคเอกสารเพื่อศึกษาความเป็นมา 
นโยบาย แนวคิด การบริหารงาน รูปแบบและการจัดแสดง 
สภาพปัญหาของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัย          
ที่เกี่ยวข้อง 

3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดด้านเนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดง 
ประเมินศักยภาพ ความส าเร็จ สภาพปัญหาและอุปสรรค 
รวมทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 
และการจัดการนิทรรศการของ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 จัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและ
ภาคสนามที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดนิทรรศการ
ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
วิเคราะห์ความส าเร็จและปัญหาของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.2 ท าการสังเคราะห์และเสนอรูปแบบและวิธีการจัดการ
เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพหอนิทรรศการศิ ลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของ
ภาคเหนือ   
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ผลการวิจัย 
1.หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคารจัดแสดงประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
หมุนเวียน โรงละคร และอาคารส านักงานเปิดให้บุคคลภายนอก
สามารถเช่าพื้นที่ด าเนินกิจการ 

2.ไม่มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรส่วนกิจกรรมหลัก
มีงานแสดงศิลปะหมุนเวียน แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะเท่าที่ควร จึงท าให้จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการ
ค่อนข้างน้อย  

3. การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม จึงเสนอการปรับปรุงการด าเนินการ 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือ การจัดแสดงให้มีห้องนิทรรศการศิลปะถาวร และ
ศิลปะหมุนเวียนให้เหมาะสม มีสื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนที่สอง ด้านการบริหารจัดการ
จ าเป็นต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเคลื่อนไหว
โดยสร้างกิจกรรมทั้งใน นอกสถานที่ และสร้างเครือข่ายกับ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่               
อยู่ในความรับผิดชอบและได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ แต่จ านวนผู้เข้าชมยังค่อนข้างน้อยอาคารจัดแสดง
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียนโรงละคร 
และอาคารส านักงานเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเช่าพื้นที่
ด าเนินกิจการ ส่วนกิจกรรมหลักมักมีงานแสดงศิลปะหมุนเวียน 
แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะเท่าที่ควร ดังนั้น
รูปแบบและวิธีการจัดการห้องจัดแสดงศิลปะหมุนเวียน ควรจัด
แสดงผลงานศิลปะให้มีสื่อเรียนรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มากขึ้น ด้วยการ
ปรับปรุงการจัดแสดงและการบริหารจัดการตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวคิดในการ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา และหลักการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสากล ของจิรา 
จงกล แต่อาจไม่ตรงตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ในรายละเอียดข้อก าหนด ระเบียบ หรือข้อบังคับ
ต่างๆ  

ข้อเสนอแนะ 
1.ด้านการปรับปรุงการจัดแสดง ควรจัดแสดงผลงาน

ศิลปะให้มีสื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยของภาคเหนือ 

2.ด้านการบริหารจัดการ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ทั้งกิจกรรมด าเนินงานปกติและการจัดนิทรรศการช่ัวคราว 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์โยการประสานกับแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รูปที่ 3 อาคารหอนิทรรศการใช้ส าหรับจัดกิจกรรม  
หรือจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแขนงต่างๆ 

รูปที่ 4 อาคารโรงละคร 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาครั้งน้ีลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพลด าริห์กุล ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา ทั้งยัง
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย 
ขอบคุณบุคลากรหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นในสาขา 
การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ทุกคนที่เป็นก าลังใจ และ              
ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาครั้งนี้ 
  สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดามารดาซึ่งเปิด
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รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

TITLEA  MODEL OF  STUDENT  ASSISTANT  SYSTEM  IN  SCHOOLS  UNDER  THE 
PATRONAGEOF  HIS  MAJESTY  THE  KING 

 

ช่ือนักวิจัย   นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง 
Researcher  Miss. WirapornSongsang 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและสรา้งรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูในกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา 2558การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมที่ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 
5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือสภาพการด าเนินงานไม่เป็นระบบชัดเจน มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานขาดการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและมีความต้องการให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการสังเคราะห์และตรวจสอบรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ในการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ABSTRACT 
 

This research aims to study and develop a model of student assistant system in schools 
under the patronage of his majesty the king.The population in this research are administators and teachers 
in school under the patronage of his majesty the king in 2558 academic year.This research is integration, 
the method of data collection, quantitative and qualitative.The findings revealed that the implementation of 
the system of care and support students in the five schools is inconsistent. Operating conditions is not clear, 
there are problems with the implementation process. The lack of participation of those accessories,the school 
needs to develop a model to help management students care. The synthesis and verification forms that are 
appropriate format possibility.Andable to advantage in the management of care and support students overall 
at the highest level. 
 

 
 

ค าส าคญั: การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
Key Words: Management student assistant system in schools under the patronage of his majesty the king. 
สถานะ นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะบัณฑติวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
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บทน า 
 กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเป็นกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนก าพร้า  อนาถา ขาดที่พ่ึง ไม่มีทุนทรัพย์ที่
จะศึกษาต่อ ตลอดจนเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาจ านวน 5  
โรงเรียนประกอบด้วย 1.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์              
ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรปราการ 2.โรงเรียนวัด
สันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 3.
โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
จังหวัดราชบุรี 4.โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
จังหวัดนครพนม 5.โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชา         
นุเคราะห์ จังหวัดน่าน  
 ดังนั้นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนฯ จึงมีปัญหาทั้งด้าน
ร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตใน
สังคมผู้วิจัยเห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ลดน้อยลง จึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือ
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผลการวิจัยจะได้ข้อสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะน าไป
ปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน ตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน ตามพระราชประสงค์               
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการระเบียบวิจัยการ
วิจัยแบบผสม (Mixed Methods design)  ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 4 
ขั้นตอน คือมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี ้

 
ขั้นตอนที่ 1ศึกษาสภาพการด าเนินงาน ปัญหา 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
การวิเคราะห์/สังเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และ 2) การ
สรุปประเด็นจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)  จ านวน
ทั้งสิ้น 5 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ านวน 5 
โรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus group)  จ านวนทั้งสิ้น 12 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูแนะแนว ผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปสาระส าคัญจ าแนก
เรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และสรุปรวมเป็นรายการให้
เหมาะสม เพื่อก าหนดเป็นร่างรูปแบบการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ใช้ในการศึกษาข้ันตอนน้ี ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 12 คนการด าเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนนี้  เป็นการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
ของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) มีขั้นตอน
ดังนี้1. ก าหนดหลักเกณฑ์และประเด็นการสนทนา2. ก าหนด 
วัน เวลา สถานท่ี และด าเนินการสนทนากลุ่ม3. ประมวลผลการ
สนทนากลุ่ม และน าข้อสรุปที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบ4. น าเสนอ
รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม พิจารณาอีกครั้ง5. ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและปรับเป็นฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลที่
ได้จากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่  ครู ในกลุ่ม โรงเรียนตามพระราชประสงค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา 2558 ได้แก่ จ านวน 236 
คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2557: 9) กลุ่ม
ตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากครู
ในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2558 จ านวน 148 คนซึ่งได้มาโดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ ; และ มอร์แกน 
(Krejcie;&Morgan.1970:608) จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ัน (StratifiedRandomSampling) โดยใช้สถานศึกษา
ของครูเป็นช้ัน (Strata) และสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นโดยการ
สุ่มอย่างง่าย (SimpleRandom Sampling) ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 

ตาราง1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 การวิจัยในข้ันตอนน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  โดยใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้1. ก าหนดประเด็นหลักในการสอบถาม
ที่ได้จากกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการระบุรายการข้อมูลที่
ต้องการของแต่ละประเด็น เป็นการสอบถามข้อเท็จจริงและ
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ว่ามีสภาพการปฏิบัติเป็นอย่างไร 2. จัดท าร่าง
แบบสอบถามและรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น โดยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี  2 
ขั้นตอน 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ อายุ เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน 
 ตอนที่  2การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า
(rating  scale)  5  ระดับ 
  5    หมายถึง ระดับมากที่สุด 
  4    หมายถึง ระดับมาก 
  3    หมายถึง ระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง ระดับน้อย 
  1    หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก5กิจกรรม คือ1. ท าความรู้จัก
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นักเรียนเป็นรายบุคคล 2. คัดกรองนักเรียนและน าผลการคัด
กรองมาใช้ด าเนินงาน 3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. จัด
กิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข  5. ส่งต่อนักเรียน การ
วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ โดยการ
หาค่าร้อยละ เพื่อบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามและน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบ
ความเรียงการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการประเมิน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้สถิติดังนี้1.หาค่าเฉลี่ย2.
หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการระเบียบวิจัย
การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods design)  ที่ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงาน 
ปัญหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการสนทนา
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการด าเนินงาน ปัญหา และความ
ต้องการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปได้ดังนี้ 

1.สภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในปัจจุบันทั้ง 5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือ สภาพการ
ด าเนินงานไม่เป็นระบบชัดเจน กล่าวคือเน้นที่หัวหน้าระดับและ
ครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกันฝ่ายบริหารจะให้แนวนโยบายแล้ว
แจกเอกสารให้ครูได้ปฏิบัติไม่มีคู่มือการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ครูได้ยึดเป็นกรอบแนวปฏิบัติไม่มีการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติไม่มีการประเมินทบทวน
ระบบหลังจากท่ีด าเนินงานไปแล้วซึ่งท าให้ไม่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานมาใช้ในครั้งต่อไป 

2.ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกระบวนการด าเนินงานขาดการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องคือผู้บริหารครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและ
นักเรียนรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มี
การวางแผนร่วมกันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ได้ให้ค าปรึกษาในการ

ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีโอกาสให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขนักเรียน 

3.ความต้องการจ าเป็นในการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ให้ข้อมูลส่วนมากต้องการให้โรงเรียนพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือการ
ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบได้แก่ผู้บริหารครูที่ปรึกษา
ครูแนะแนวครูหัวหน้าระดับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนการด าเนินงานตามระบบ
เน้นให้มีการวางแผนร่วมกันภายหลังด าเนินการแล้วต้องมีการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

4.กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.1ขั้นการวางแผนการด าเนินงานพบว่า มีแผนงาน/
โครงการชัดเจนแต่การลงสูงปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรมและขาดการมี
ส่วนร่วม และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ขั้นการปฏิบัติตามแผน 
 1) การท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

พบว่า ครูที่ปรึกษารู้จักข้อมูลของนักเรียนในปกครองได้เป็น
อย่างดีทั้งในเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความสามารถ 
ทางการเรียน ความสามารถพิเศษ แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

2) การคัดกรองนักเรียนและน าผลการคัด
กรองมาใช้ด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนยังไม่มีเกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียนท่ีชัดเจน ซึ่งท่ีแล้วมาได้มีการน าเกณฑ์การคัดกรองจาก
แหล่งอื่นๆ มาใช้ แต่ก็ไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีเอกสารงาน
อ้างอิงการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

3) การส่งเสรมิและพัฒนานักเรยีน  
พบว่า ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ กิจกรรม
ชุมนุมต่างๆ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเกณฑ์การคัดกรองจึงไม่ได้
ท าการคัดกรองนักเรียนตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แต่
ละกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ตรงตามตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียน 

4) การจัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และ
แก้ไข พบว่า โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด การเข้าค่ายจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัด
ขึ้นอาจจะไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

5) การส่งต่อนักเรียน พบว่า ลักษณะการส่ง
ต่อที่พบมากคือ การส่งต่อภายในจะอยู่ในลักษณะที่ครูประจ า
ช้ันเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือน หรือส่งไปยังครูท่านอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่นครูฝ่ายปกครอง หรือผู้อ านวยการให้ช่วยตักเตือน
ไม่พบเอกสารบันทึกการส่งต่อนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ 
ส่วนการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความ
ช่วยเหลือมีน้อย ซึ่งตลอดการศึกษาข้อมูลไม่พบนักเรียนที่
โรงเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

   4.3 ขั้นการตรวจสอบพบว่า ขาดระบบการตรวจสอบ
ติดตามจากผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบหลัก โดยให้แต่ละฝ่ายดูแล
รับผิดชอบกันเอง 
 4.4 ขั้นการติดตามประเมินผลพบว่า การติดตาม
ประเมินผลจะท าเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบแต่ละ
ส่วนงาน และไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
การระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้วิจัยได้น า
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 
ผนวกกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พบว่า ควรประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ2) 
วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบ 4) กระบวนการ 5) ร่างรูปแบบฯ 
6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินการบริหารจัดการ7) 
คณะกรรมการด าเนินงานและประเมินและ8) บทบาทของ
หน่วยงานและบุคลการที่เกี่ยวข้องดังภาพประกอบ 

ตอนที่ 3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผู้เ ช่ียวชาญชุดเดิม พบว่า 
รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์  
โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานของบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้

ชัดเจน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้รูปแบบการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กระบวนการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแสดงดังภาพที2่ 

 
 รูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแสดงดังภาพที ่3 

 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
โดยใช้แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง 5 โรงเรียน 
จ านวน 148 คน สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
61.49 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.89 ข้าราชการครู ร้อย
ละ 90.54 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.41 และมี
ประสบการณ์ในการท างาน 21-30 ปี ร้อยละ 60.14 

   4.2 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล

ความหมายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยภาพรวม 

ที ่ รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. ระดับ 

1 
ด้านท าความรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

4.69 .39 
มาก
ท่ีสุด 

2 
ด้านคัดกรองนักเรียนและ
น าผลการคัดกรองมาใช้
ด าเนินงาน 

4.61 .39 
มาก
ท่ีสุด 

3 
ด้านส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

4.49 .55 
มาก 

4 
ด้านจัดกิจกรรมป้องกัน 
ช่วยเหลือ และแก้ไข 

4.82 .30 
มาก
ท่ีสุด 

5 
ด้านส่งต่อนักเรียน 

4.58 .42 
มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.62 .33 
มาก
ท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, 
S.D.=0.33) ในขณะที่รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ยกเว้นด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่อยู่ในระดับมาก 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ที ่ รายการ ระดับปฏิบัติ 
  S.D. ระดับ 

1 เก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล เช่น การ
เยี่ยมบ้าน การสังเกต 
การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ หรือการ
ทดสอบ 

4.58 .55 มาก
ท่ีสุด 

2 ครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูล
เชิงประจักษ์ท่ีจ าเป็น
เกี่ยวกับตัวนักเรียน 

4.69 .48 มาก
ท่ีสุด 

3 น าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์เพื่อการคัด
กรองนักเรียน 

4.76 .44 มาก
ท่ีสุด 

4 น าข้อมูลไปวางแผน
ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ต่าง ๆของ
นักเรียน 

4.71 .47 มาก
ท่ีสุด 

 รวม 4.69 .39 มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.39) เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปล

ความหมายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านคัดกรองนักเรียนและน าผลการคัดกรอง               
มาใช้ด าเนินงาน 

ที ่ รายการ ระดับปฏิบัติ 
  S.D. ระดับ 

1 
ครูที่ปรึกษาพิจารณาข้อมูล
ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้าน
ต่าง ๆ 

4.76 .45 มาก
ที่สุด 

2 
จัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มมีปัญหา 

4.68 .55 มาก
ที่สุด 

3 
ครูที่ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือหรอืแก้ไขปัญหา
นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว 

4.64 .53 มาก
ที่สุด 

4 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียน
ด าเนินการป้องกันหรือ
แก้ไขและให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน 

4.55 .56 มาก
ที่สุด 

5 
ด าเนินการแก้ปญัหา
นักเรียนกลุ่มมีปัญหาอยา่ง
ใกล้ชิด 

4.41 .62 มาก 

 รวม 4.61 .39 มาก
ที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านคัดกรองนักเรียนและน าผลการคัดกรองมาใช้
ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( =4.61, 
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S.D.=0.39) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ยกเว้น ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิดที่
อยู่ในระดับมาก 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปล

ความหมายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. ระดับ 

1 
สนับสนุนดูแลเอาใจใส่
นักเรียนทุกกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด 

4.25 .95 มาก 

2 

แก้ปัญหาโดยให้
ความส าคัญกับนกัเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี
ปัญหาเป็นอันดับแรก 

4.18 .91 มาก 

3 

ให้ความช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติ 

4.30 .97 มาก 

4 

มีกิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น
กว่าเดิมและมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนหรือชุมชน
คาดหวัง 

4.63 .50 มาก
ที่สุด 

5 

ประสานงานกับชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

4.82 .50 มาก
ที่สุด 

6 

ประสานงานกับผู้ปกครอง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 

4.76 .56 มาก
ที่สุด 

 รวม 4.49 .55 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ให้ความช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ สนับสนุนดูแล
เอาใจใส่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด  และแก้ปัญหาโดยให้
ความส าคัญกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาเป็นอันดับ

แรก  และอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ประสานงานกับชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนประสานงานกับ
ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
และมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมและมี
คุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง ตามล าดับ 
ตารางที่ 5   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปล

ความหมายการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านส่งต่อนักเรียน 

ที ่ รายการ 
ระดับปฏิบัติ 

  S.D. ระดับ 
1 มีกระบวนการส่งต่อ

นักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือไปยังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

2 ปัญหาของนักเรียนได้รับ
การช่วยเหลืออย่างอยา่ง
เหมาะสม 

4.60 .59 มาก
ที่สุด 

3 มีการส่งต่อนักเรียนที่มี
ปัญหาเฉพาะด้านอย่าง
รวดเร็ว 

4.62 .59 มาก
ที่สุด 

4 ครูที่ปรึกษาส่งนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือ
ต่อไปยังครูที่สามารถให้
การช่วยเหลือนักเรียนได ้

4.70 .49 มาก
ที่สุด 

5 ครูที่รับต่อต้องมีการ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

4.68 .52 มาก
ที่สุด 

6 มีการประสานการท างาน
กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการ
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ 

4.39 .66 มาก 

7 มีการส่งต่อนักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หรือองค์กรที่เกี่ยวขอ้งใน
กรณีที่เกินความสามารถ
ของสถานศึกษา 

4.43 .65 มาก 

8 ครูแนะแนวหรือผู้เกีย่วขอ้ง
เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อและ
มีการติดต่อรับทราบการ
ช่วยเหลือเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.51 .63 มาก
ที่สุด 

 รวม 4.58 .42 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 5พบว่า การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( =4.58, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น มีการส่งต่อนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือไปให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
กรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษาและมีการประสานการ
ท างานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ใน
ระดับมาก 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการระเบียบวิจัย
การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods design)  ที่ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพ โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ
การด าเนินงาน ปัญหา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขั้นตอนที่ 3 การสังเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์
เอกสาร และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เก็บรวบข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อ
หาร ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาสภาพการด าเนินงาน ปัญหา การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่า สภาพการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนสอดคล้องกันคือ 
สภาพการด าเนินงานไม่เป็นระบบชัดเจน กล่าวคือเน้นที่หัวหน้า

ระดับและครูที่ปรึกษารับผิดชอบร่วมกันฝ่ายบริหารจะให้
แนวนโยบายแล้วแจกเอกสารให้ครูได้ปฏิบัติไม่มีคู่มือการใช้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูได้ยึดเป็นกรอบแนว
ปฏิบัติไม่มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติไม่มี
การประเมินทบทวนระบบหลังจากที่ด าเนินงานไปแล้วซึ่งท าให้
ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานมาใช้ในครั้งต่อไป
ปัญหา พบว่า กระบวนการด าเนินงานขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องคือผู้บริหารครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและนักเรียน
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการ
วางแผนร่วมกันผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ได้ให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มีโอกาสให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไขนักเรียน 
มีความต้องการให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูที่
ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ชัดเจนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบได้แก่ผู้บริหารครูที่ปรึกษาครูแนะแนวครูหัวหน้า
ระดับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้ปกครองชุมชนและ
นักเรียนการด าเนินงานตามระบบเน้นให้มีการวางแผนร่วมกัน
ภายหลังด าเนินการแล้วต้องมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย 
 1) ขั้นการวางแผนการด าเนินงานพบว่า มีแผนงาน/
โครงการชัดเจนแต่การลงสูงปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรมและขาดการมี
ส่วนร่วม และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

2) ขั้นการปฏิบัติตามแผนพบว่า 1) การท าความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ครูที่ปรึกษารู้จักข้อมูลของ
นักเรียนในปกครองได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของสภาพทาง
เศรษฐกิจ สุขภาพ ความสามารถทางการเรียน ความสามารถ
พิเศษ แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ2) การคัดกรอง
นักเรียนและน าผลการคัดกรองมาใช้ด าเนินงาน พบว่า โรงเรียน
ยังไม่มีเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งที่แล้วมาได้มีการ
น าเกณฑ์การคัดกรองจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ แต่ก็ไม่มีความ
ต่อเนื่อง และไม่มีเอกสารงานอ้างอิงการปฏิบัติงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า ทาง
โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ กิจกรรมชุมนุมต่างๆ 
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ แต่
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เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเกณฑ์การคัดกรองจึงไม่ได้ท าการคัด
กรองนักเรียนตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แต่ละกิจกรรม
ที่จัดขึ้นไม่ตรงตามตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
นักเรียน4) การจัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข  พบว่า 
ทางโรง เรี ยนในกลุ่ ม โรง เรี ยนตามพระราชประสงค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ การให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด การเข้าค่ายจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัด
ขึ้นอาจจะไม่ครอบคลุมและไม่ตรงกับสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและ5) การส่งต่อนักเรียน พบว่า ลักษณะการส่ง
ต่อที่พบมากคือ การส่งต่อภายในจะอยู่ในลักษณะที่ครูประจ า
ช้ันเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือน หรือส่งไปยังครูท่านอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่นครูฝ่ายปกครอง หรือผู้อ านวยการให้ช่วยตักเตือน
ไม่พบเอกสารบันทึกการส่งต่อนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ 
ส่วนการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความ
ช่วยเหลือมีน้อย ซึ่งตลอดการศึกษาข้อมูลไม่พบนักเรียนที่
โรงเรียนส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3) ขั้นการตรวจสอบพบว่า ขาดระบบการตรวจสอบ
ติดตามจากผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบหลัก โดยให้แต่ละฝ่ายดูแล
รับผิดชอบกันเอง 
 4) ขั้นการติดตามประเมินผลพบว่า การติดตาม
ประเมินผลจะท าเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโดยผู้รับผิดชอบแต่ละ
ส่วนงาน และไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.รูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1) แนวคิดและ
หลักการ2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบ 4) กระบวนการ 5) 
ร่างรูปแบบฯ 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินการบริหาร
จัดการ7) คณะกรรมการด าเนินงานและประเมินและ8) บทบาท
ของหน่วยงานและบุคลการที่เกี่ยวข้อง 

3. ผลการสังเคราะห์และตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตาม
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Groups) ผู้เ ช่ียวชาญชุดเดิม พบว่า 
รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์  
โดยมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายละเอียดของรูปแบบเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานของบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้

ชัดเจน จึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้รูปแบบการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

4. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, S.D.=0.33) ในขณะ
ที่รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นด้านส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

4.1 ด้านท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.39) เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ  

4.2 ด้านคัดกรองนักเรียนและน าผลการคัดกรองมาใช้
ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( =4.61, 
S.D.=0.39) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ยกเว้น ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิดที่
อยู่ในระดับมาก 

4.3 ด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =4.49, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ให้ความช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ  สนับสนุนดูแล
เอาใจใส่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด และแก้ปัญหาโดยให้
ความส าคัญกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาเป็นอันดับ
แรก  และอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ประสานงานกับชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  ประสานงาน
กับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น
กว่าเดิมและมีคุณภาพตามที่ โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง 
ตามล าดับ 

4.4 ด้านจัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.82, S.D.=0.30) เมื่อ
พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 

4.5 ด้านส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.58, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากที่สุด ยกเว้น มีการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือไปให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
กรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษาและมีการประสานการ
ท างานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ใน
ระดับมาก 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้วิจัยพบประเด็นที่
น่าสนใจท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการบริหารจัดการการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 1) แนวคิดและ
หลักการ2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบ 4) กระบวนการ 5) 
ร่างรูปแบบฯ 6) เกณฑ์และแนวทางการประเมินการบริหาร
จัดการ7) คณะกรรมการด าเนินงานและประเมินและ8) บทบาท
ของหน่วยงานและบุคลการที่เกี่ยวข้องผลการสังเคราะห์และ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราชประสงค์ในพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระบบดังกล่าวเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดี่ยวกันเน้นการ
ท างานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันตั้งแต่ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน 
ขั้นสังเกต และขั้นการสะท้อนผล จึงน าไปสู่ความร่วมมือ
ด าเนินการในทุกข้ันตอน สอดคล้องกับ กลาเซียร์ (Glazier.2004: 
Abstract) ได้ศึกษาเรื ่อง การส ารวจทัศนคติของนักวิชาการ
การศึกษาสามัญในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพด้าน
การยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยู่ ในกลุ่ม เสี่ยงซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในคณะท างานเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Whyte et al., 1991: 
19-55) ที่กล่าวว่าการใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเข้ามา
อยู่ในกระบวนการวิจัยจะก่อให้เกิดผลดีหลายประการเช่น 1) 
ท าให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค้นพบมีความตรง 
(Validity) มากขึ้นเพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาโดยอยู่บนพ้ืนฐานที่กลุ่มผู้มีสว่นได้เสยีมีส่วนร่วม
ในกรสร้างองค์ความรู้ 2) ท าให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใน
บริบทต่างๆได้เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ 
3) ท าให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยผู้มีส่วนร่วม
หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะมีบทบาทเป็นผู้กระท าด าเนินการหรือ

มีบทบาทในชุมชนสมาชิกร่วมกับนักวิจัยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ถูก
ศึกษา (Object) นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การก าหนดประเด็นที่
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและ/หรือสร้างขึ้นมาใหม่การวางแผน
ปฏิบัติ (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Act) การตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติ (Observe) และการน าผลการตรวจสอบ
หรือประเมินไปปรับปรุง (Reflect) จะท าให้สามารถแก้ปัญหา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันและใน
สถานศึกษานั้นๆได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ทุกฝ่ายการจูงใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันก็เป็นสิ่งส าคัญต้องอาศัย
ปัจจัยจูงใจท าให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินการ 4) การเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นสิ่งจูงใจใน
ทางบวกซึ่งจะท าให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจที่จะท าให้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพได้แก่การมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของการรับรู้ผลงานและการมีส่วนร่วมซึ่ง
ทฤษฎีสององค์ประกอบของHerbergและคณะ (1993) ที่
กล่าวถึงปัจจัยที่จูงใจให้คนรักงานเป็นการสร้างความพึงพอใจให้
บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 5 ประการได้แก่ (1)  
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) ผู้วิจัยได้
โน้มน้าวให้ผู้มีส่วนร่วมเห็นความส าคัญของการท างานมองภาพ
ความส าเร็จในอนาคตและสะท้อนผลความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ งซึ่ งการที่บุคคลสามารถท างานประสบ
ความส าเร็จแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาได้จะรู้สึกพอใจปลาบ
ปลื้มในความส าเร็จนั้นๆเป็นอย่างยิ่ง (2) การได้รับการยอมรับ
นับถือ (Recognition) ผู้วิจัยได้สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
ยอมรับนับถือกันในฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักเรียนครู
ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชนซึ่งการท างานให้บรรลุผลส าเร็จการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันของทีมงานมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะก่อให้เกิดพลังและความร่วมมือในการท างาน (3) ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ (The work itself) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในระบบซึ่งเป็นงานที่ชัดเจนทุกฝ่ายสามารถ
ปฏิบัติได้และเป็นงานที่น่าสนใจต้องอาศัยการระดมความคิด
จากทุกฝ่ายเพราะมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้
ร่วมวิจัยรู้สึกมีแรงจูงใจที่ต้องท างานให้ส าเร็จ (4) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยมีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ซึ่งในระบบก็
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ทุกฝ่ายได้รับผิดชอบอย่างชัดเจนท า
ให้ทุกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทมีความส าคัญในการปฏิบัติงาน 
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(5)  ความก้าวหน้า (Advancement) ได้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายร่วมกันเสมอตามแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ท าให้ทุกฝ่ายเห็นความก้าวหน้าในการท างาน
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เน้นให้ผู้ เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์และเห็น
ความส าคัญของความก้าวหน้าทั้งในด้านดูแลความประพฤติ
นักเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูการพัฒนาโรงเรียนนอกจากนี้
ผลงานที่เกิดขึ้นยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิชีพครูและผู้บริหาร
อีกด้วยส่วนในด้านผู้ปกครองและนักเรียนนั้นได้เน้นให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลานของ
ผู้ปกครองซึ่งการได้เห็นความก้าวหน้าจะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย 

2. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
รูปแบบดังกล่าวมีการก าหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน เช่น มีกระบวนการประสานงานกับชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ประสานงาน
กับผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น
กว่าเดิมและมีคุณภาพตามที่ โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ขวัญใจ กาศก้อง (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงานการประเมินโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนวัว ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นด้านผลผลิต โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.25 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสอดคล้องกับทอร์มา 
(Torma.1999:Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจทัศนคติใน
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐบาล Virginia Beach City PublicSchool. ตัวแปรที่
ศึกษาได้แก่ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ผู้ปกครอง
ผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์ครูแนะแนวและนักเรียนเกรด 5) ใน
เรื่ องเกี่ยวกับการแนะแนวและให้ค าปรึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา Virginia Beach City Public Schoolพบว่า
ผู้ปกครองผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ครูแนะแนวทุกคนมี
ความรู้สึกในด้านบวกเกี่ยวกับโปรแกรมการแนะแนวและการให้

ค าปรึกษาซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยดังที่
กล่าวมาแล้วสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการด าเนินการพัฒนาระบบควรด าเนินการ

เป็นวงจรการปฏิบัติการเพื่อที่จะได้ทราบจุดบกพร่องและจุดที่
ควรจะพัฒนาในการด าเนินการรอบต่อไป 

1.2 ในการน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
ใช้นั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเห็นความส าคัญและมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนโดยอาจมีการ
ประชุมช้ีแจงผู้ปกครองและนักเรียนส่วนครูที่ปรึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
สามารถด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้
นั้นต้องท าความเข้าใจและอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายจึงจะประสบผลส าเร็จดงันั้นการคัดเลอืกคณะกรรมการะบบ
ฯจึงต้องคัดเลือกจากผู้ที่สนใจสมัครใจยินดีให้ความร่วมมือและ
เป็นตัวแทนกลุ่มได้เป็นอย่างดี 

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผูท้ี่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการประสานความร่วมมือกับผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายดงันั้นผู้บริหาร
ควรเห็นความส าคัญและเป็นผู้น าในการน าระบบไปใช้เพื่อที่จะ
ขับเคลื่อนให้ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิผล 

1.5 ในการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควร
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้จาก
การใช้วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

1.6 ในการน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไป
ใช้ควรมีคู่มือการด าเนินการระบบให้ผู้เกี่ยวข้องและก าหนด
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการใช้ระบบให้ชัดเจน 

1.7 จากการประเมินระบบพบว่า การด าเนินงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญด้านนี้ให้มาก โดยสนับสนุน
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ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และ
แก้ปัญหาโดยให้ความส าคัญกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม           
ที่มีปัญหา 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
2.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่พัฒนาขึ้น

ในครั้งนี้ได้ทดลองใช้กับโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนตามพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรมีการศึกษาวิจัยกับ
โรงเรียนที่มีขนาดอื่นๆ และสังกัดอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยในครั้งนี ้

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนใน
กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนขยายไปสู่ระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับชาติ 
  

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จด้วยดีโดยได้รับความกรุณา

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิตประธานที่
ปรึกษาหลัก และดร.บุญจักรวาล  รอดบ าเรออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหารูปแบบของวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้

คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
ขอมอบบูชาไว้ให้แก่นายพัต ส่งแสง ผู้เป็นบิดา และนางวันดี           
พงษ์พันธ ์ผู้เป็นมารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) 
 

The Expectation and Satisfaction of Undergraduate Students. On the Learning Management Through  
the Community Health Camp to Develop Authentic Learning Outcomes of  

Students under Thai Qualification Framework for Higher Education 

ธวัชชัย เอกสันติ (Thawatchai Eaksanti) *ดร.ธนดิา ผาติเสนะ (Tanida Phatisena)** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่าย

พัฒนาสุขภาพชุมชนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษากลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนและ
ประเมินโครงการสุขภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาผลเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน ในภาพร่วม อยู่ในระดับมาก( x =4.44, SD=0.42)เมื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายข้อ
พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด( x =4.63, SD=0.39) รองลงมา คือ            
ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด( x =4.59, SD=0.41) และด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก( x =4.40, SD=0.41) 
ตามล าดับโดยนักศึกษาคาดหวังว่าจะได้ใช้องค์ความรู้และทักษะที่เรียนมาไปใช้จริงในชุมชน ช่วยให้มีความมั่นใจก่อนจบการศึกษา              
เมื่อถอดบทเรียน พบว่ากิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนช่วยพัฒนานักศึกษาได้ตามผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

ABSTRACT 
This research aims to study the opinions of students attending the community health camp to develop 

authentic learning outcomes of students under Thai Qualification Framework for Higher Education. The sample 
group of students participated in the course planning and evaluation of health projects to improve the learning 
outcomes of students.  The teaching was integrated with community health camp to improve the learning 
outcomes of students.  

The research shows the learning outcomes under Thai Qualification Framework for Higher Education. After 
attending a community health camp, students’ learning outcomes were increased. By comparing the learning’s 
results after participated in health camp, it was found that the level of learning after attended the health camp 
was most level. ( x =4.44, SD=0.42). and learning outcomes item was showstheInterpersonal skills and 
responsibility was most( x =4.63, SD=0.39), The second is moral was most( x =4.59, SD=0.41), TheIntellectual skills 
was high level( x =4.40, SD=0.41),respectively. Students expected to use the knowledge gained from the course in 
the actual community. This project built their confidence before graduation. After reviewing the project, this camp 
helped students to achieve the course learning outcomes. Additionally, students were highly satisfied with the 
learning management through the community health camp project.  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรูด้้วยกิจกรรมคา่ยกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา ค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 
Key Words : Learning Management, Qualification Framework for Higher Education, Health Camp 
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บทน า 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตแต่ละสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education, TQF: 
HEd) มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา และเป็น
การสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศได้เข้าใจตรงกัน และเช่ือมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่
บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้
กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) หลักส าคัญ
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือผลการ
เรียนรู้ที่มุ่งหวังใหผู้้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียน การสอน อย่าง
น้อยใน5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 
Moral) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills)4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and Responsibility) 5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโโล
ยี สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and 
Information Technology Skills)(ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2558) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้น ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยมี
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยในหมวดวิชาเฉพาะนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
รายวิชาต่างๆที่เป็นความจ าเพาะของสาขาวิชาด้านสาธารณสุข
ชุมชน ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะแบ่งออกเป็น กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน
สาธารณสุข จ านวน 33 หน่วยกิตกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 
55 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจ านวน 6 
หน่วยกิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 2555)ในปี

การศึกษา 2558 มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้าน และเป็นรายวิชาบังคับที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้าน
สาธารณสุขชุมชน คือ รายวิชา 41348 การวางแผนและ
ประเมินโครงการสุขภาพ ลักษณะของรายวิชา คือ แนวคิด
พื้นฐานทางด้านการวางแผนและการประเมินผลโครงการ
สุขภาพ ความหมาย ความส าคัญของการวางแผนและ          
การประเมินผลโครงการ ประเภท รูปแบบการวางแผนและ           
การประเมินผล หลักการวางแผนและการประเมินผล 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ หลักการ
ด าเนินงานตามแผนงาน การปรับปรุงแผนงาน ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการวางแผนและการประเมินผลโครงการสุขภาพ
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวได้ก าหนดผลการเรียนรู้  (Learning 
Outcome)ไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ครอบคลุม 5 ด้าน   
ทั้งความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง(มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, 2555) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความคิดเห็นและพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนในรายวิชาการ
วางแผนและประเมินโครงการสุขภาพ 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) ครั้งนี้ 

เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Pre-Experimental Design) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อจัดการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนตามกรอบมาตรฐาน
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การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาโดยศึกษากับนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาคปกติ สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนและ
ประเมินโครงการสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 338 คนผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sample) จ านวน 80 คน 
เพื่อให้เป็นตัวแทนที่เหมาะสม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ห้องเรียนที่นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดและห้องเรียนที่มี
นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยต่ าสุด 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
2.1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวางแผนและ

ประเมินโครงการสุขภาพโดยบูรณาการกับกิจกรรมค่ายพัฒนา
สุขภาพชุมชน 

2.2) กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนระยะเวลารวม3 
วัน 2 คืนณ ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

2.3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ อุดมศึกษาโดยเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s scale) 
5 ระดับประกอบด้วยข้อค าถามผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
5 ด้าน รวมทั้งสิ้น21ข้อ แบ่งเป็น ข้อค าถามด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก15 ข้อ และข้อค าถามด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เป็นความรับผิดชอบรอง6 ข้อเกณฑ์ใน
การแปลผล ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
2.4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยเป็น
มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคอร์ท (Likert’s scale) 
5 ระดับ เกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย1.51-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
และตอนสุดท้ายของแบบสอบถาม เ ป็นการถอด

บทเรียนที่ ได้จากกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดของการทบทวนหลังปฏิบัติ  (After action 
review : AAR) มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นค าถามปลายเปิด  

3. ขั้นตอนการวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการสอน
ของแรมส์เดน(Ramsden, 2003) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนีค้ือ 

3.1) วางแผนการสอน โดยผู้วิจัยท าการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สอน 
และเพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

3.2) ด าเนินการสอนโดยผู้สอนบรรยายเนื้อหาและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนในห้องเรียน 

3.3) ปฐมนิเทศและช้ีแจงการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน และร่วมกันอภิปรายผลการเรียนรู้
รายวิชาวางแผนและประเมินโครงการสุขภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่รายวิชาได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3.4) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนณ 
ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย 
ระยะท่ี 1 ก่อนการจัดกิจกรรมค่ายฯ นักศึกษาได้ท าการส ารวจ
ปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาสุขภาพชุมชน จากน้ันร่วมกันวางแผนจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน โดยนัดหมายกับชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาสุขภาพชุมชน ระยะเวลารวม3 วัน 2 คืน และภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน และถอดบทเรียนที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กิจกรรม 

3.5) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระดับของผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
ตามที่รายวิชาก าหนดไว้ในหลักสูตรหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยหาค่าเฉลี่ย(Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะห์จากการความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา 
(Content analysis) 

ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 80 คน เป็นนักศึกษาชาย 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30เป็นนักศึกษาหญิง จ านวน 
71 คน คิดเป็นร้อยละ 88.70 อายุเฉลี่ย 21.7 ปี ผลการเรียน
สะสมเฉลี่ย 2.72 

2.ความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน เมื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานรายด้านพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ผลการเรียนรู้ ดังนี้ คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บผิดชอบ  อยู่ ใ นระดับมากที่ สุ ด  ( x =4.63, 
SD=0.39) รองลงมา คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับ
มากที่สุด( x =4.59, SD=0.41) และด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
ระดับมาก( x =4.40, SD=0.41) ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก            
( x =4.31, SD=0.42) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก             
( x =4.27, SD=0.48)ตามล าดับ ดังที่แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)หลังการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน แยกตามผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 
 

 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  

ระดับ 
 SD 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.59 0.41 มากที่สุด 

2. ด้านความรู ้ 4.31 0.42 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.40 0.41 มาก 

ตารางที่ 1(ต่อ)แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน แยกตามผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  

ระดับ  SD 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
4.63 

 
0.39 

 
มากที่สุด 

5. ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
4.27 

 
0.48 

 
มาก 

รวม 4.44 0.42 มาก 
 

เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยแยกผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาเป็นรายข้อพบข้อมูลดังนี้ 
คือ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดับหนึ่ง คือ มีความตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด             
( x =4.82, SD=0.40)รองลงมา คือ มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.65, SD=0.43) และ มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอยู่ ในระดับมากที่สุด                
( x =4.52, SD=0.68) ตามล าดับ 

ด้านความรู้ อันดับหนึ่ง คือมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.76, SD=0.31) รองลงมา คือ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( x =4.65, SD=0.50) และเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์
ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก ( x = 4.41, 
SD=0.44) ตามล าดับ 
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ด้านทักษะทางปัญญา  อันดับหนึ่ ง คือ สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด             
( x =4.61, SD=0.50)รองลงมา คือ สามารถเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมาก ( x =4.46, SD=0.41) 
และ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับมาก ( x =4.38, 
SD=0.35) 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ อันดับหนึ่ง คือ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.79, SD=0.40) รองลงมา คือสามารถ
ท างานเป็นทีมทั้งในบทบาทผู้น าและผู้ตาม อยู่ในระดับมากที่สุด
( x =4.58, SD=0.41)และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58, SD=0.33) ตามล าดับ  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับหนึ่ง คือ สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.64, SD=0.42) รองลงมา คือสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล สื่อสารและน าเสนอ
ผลงานได้อย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด( x =4.58, SD=0.41) 
และสามารถใช้ทักษะทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปล
ผลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับ
มาก ( x =3.84, SD=0.58) ตามล าดับ รายละเอียดดังที่แสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
คิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนแยกตามผลการเรียนรู้รายข้อ 
 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  

ระดับ  SD 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) มีวินยัและความรับผิดชอบต่อ     

 ตนเอง ผู้อื่น และสังคม* 
4.52 0.48 มากที่สุด 

 2) มีจิตสาธารณะ* 4.65 0.43 มากที่สุด 
 3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 

 ขององค์กร 
4.47 0.35 มาก 

 4) มีความซ่ือสัตย์สุจริต  4.51 0.41 มากที่สุด 
 5) มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณ      

 ทางวิชาการและวิชาชพี* 
4.82 0.40 มากที่สุด 

2. ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและ 
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา* 

4.76 0.31 มากที่สุด 

 2) สามารถบูรณาการองค์ความรู้มา  
 ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได*้ 

4.65 0.50 มากที่สุด 

 3) มีความรู้ความเข้าใจใน 
 กระบวนการวิจัย และสามารถสร้างองค์ 
 ความรู้ใหม่จากการวิจยัได้ 

3.43 0.41 ปานกลาง 

4) เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู ้
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.41 0.44 มาก 

ตารางที่ 2  (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนแยกตามผลการเรียนรู้รายข้อ 
 

ผลการเรียนรู ้
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  

ระดับ 
 SD 

3.ด้านทักษะทางปัญญา    
 1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ* 4.38 0.35 มาก 
 2) สามารถเลือกรับข้อมูลขา่วสารที ่       

 ถูกต้องน่าเชื่อถอื* 4.46 0.41 มาก 

 3) สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็น      
ระบบและสร้างสรรค์* 4.61 0.50 มากที่สุด 

4) สามารถเสนอหรือผลิตนวัตกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข 4.15 0.39 มาก 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

ระหว่างบุคคล และรายกลุ่ม* 4.68 0.52 มากที่สุด 

 2) สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด*ี 4.79 0.40 มากที่สุด 
 3) สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์* 4.52 0.32 มากที่สุด 
 4) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในบทบาท

ผูน้ าและผู้ตาม* 4.58 0.41 มากที่สุด 

5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย* 4.58 0.33 มากที่สุด 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ทักษะทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลขอ้มูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้อยา่งถูกต้อง 

3.84 0.58 มาก 

2) สามารถสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการ
เขียน* 

4.64 0.42 มากที่สุด 

3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูล สื่อสารและน าเสนอผลงาน
ได้อย่างดี* 

4.33 0.44 มาก 

* คือ ผลการเรียนรู้ ความรับผิดชอบหลักของรายวิชา 
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3. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม               
ค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

การศึกษาครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสะท้อนความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นการ
ทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ซึ่งสามารถ
สรุปค าตอบได้ดังต่อไปนี ้

สรุปค าตอบข้อที่ 1 นักศึกษาคาดหวังอะไรบ้างในการเข้า
ร่วมกิจกรรมครั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้ใช้
องค์ความรู้ และทักษะที่เรียนมาไปใช้จริงในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้
ตนเองได้ฝึกความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจก่อนจะจบ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาคนหนึ่งได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกมีความ
มั่นใจมากขึ้น เมื่อได้มาให้ความรู้ เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับแก่
ชาวบ้าน” 

สรุปค าตอบข้อที่ 2 อะไรที่ได้เกินความคาดหวังของ
นักศึกษาพบว่า นักศึกษาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ชาวบ้าน และได้เห็นถึงความสามัคคีของเพื่อนๆ ในห้องเรียน 
โดยมีค ากล่าวของนักศึกษาว่า “ชาวบ้านให้การต้อนรับและเป็น
กันเองกับนักศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นักศึกษา
จัด” และ “เพื่อนๆ ทุกคนมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ตั้งใจท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ท าให้เห็นถึงความ
รักและความสามัคคีของเพื่อนทุกคนในห้องเรียนค๊ะ” 

สรุปค าตอบข้อที่ 3 นักศึกษาจะน าสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ไปใช้อย่างไรบ้างพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะน า
ข้อดี ข้อเสียที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และจะน าแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนา
การไปใช้ในโอกาสต่อๆ ไป โดยนักศึกษากล่าวว่า “การได้มาจัด
ค่ายในครั้งนี้ ท าให้รู้แนวทางการลงชุมชน ซึ่งจะน าไปใช้ในการ
ฝึกงานเทอมสุดท้าย” และค ากล่าวท่ีว่า “ชอบกิจกรรมสันทนา
การทีน่ักศึกษาพาชาวบ้านเต้นประกอบเพลง เป็นการออกก าลัง
กายที่สนุก และชอบกิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล ซึ่งพิธีกรมี
เทคนิคท่ีดีในการใช้ค าถามและสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน” 

สรุปค าตอบข้อที่ 4การจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตามที่รายวิชาได้ก าหนดความรับผิดชอบ
หลักไว้ในหลักสูตรหรือไม่ อย่างไรพบว่าโดยส่วนใหญ่สะท้อนว่า
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาผลการเรียนรู้
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเองที่ ได้ รับมอบหมาย มีความตระหนักถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพิ่ม

มากขึ้น ได้บูรณาการองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของชุมชน ได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์  การสื่อสารกับผู้อื่น                   
การท างานเป็นทีม การปรับตัว การท างานเป็นทีมทั้งผู้น าและ               
ผู้ตาม การที่ทุกคนต้องมีจิตสาธารณะจึงจะท างานในชุมชนได้
ส าเร็จ ดังที่นักศึกษาได้กล่าวว่า “จากการได้มาท าค่ายร่วมกัน
ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ท าให้รู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมด  
ไม่มีใครเป็นหัวหน้าหรือใครเป็นลูกน้องใคร เพราะทุกคนจะ    
ผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตาม ในบางกิจกรรมที่แต่ละคนต้องใช้
ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เช่น            
บางคนถนัดเตรียมสถานที่ บางคนถนัดพูดหน้าชุมชน บางคน
ถนัดอยู่เบื้องหลัง คอยช่วยเหลือเพื่อน” และมีค ากล่าวอีกว่า 
“รู้สึกภูมิใจในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมา เพราะจะเป็นผู้ที่ช่วย 
ให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี และรู้สึกภูมิใจที่ชาวบ้านเรียนหนูว่า
คุณหมอ เหมือนเราได้เป็นหมอจริงๆ ถึงแม้จะเป็นแค่หมอ
อนามัยก็ตามค๊ะ” 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้           
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x =4.63, SD=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน นักศึกษามี
ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ( x =4.75, SD=0.46) รองลงมา 
คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ( x =4.69, 
SD=0.53) และด้านอาจารย์ผู้ รับผิดชอบวิชาและผู้สอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมาก ( x =4.45, SD=0.62) ดังที่
แสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ด้าน  SD ระดับ 

ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและ
ผู้สอน 

4.45 0.62 มาก 

บรรยากาศการจัดกจิกรรมค่ายพัฒนา
สุขภาพชุมชน 

4.75 0.53 มากที่สุด 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาสุขภาพชุมชน 

4.69 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.54 มากที่สุด 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x =4.63, SD=0.39) ลองลงมา คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ( x =4.59, SD=0.41) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
เกศกัญญา ไชยวงศา (2557) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานต่อผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในรายวิชา
โภชนศาสตร์ตามการรบัรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี พบว่า นักศึกษาได้วางแผนการ
ท างานร่วมกัน มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย            
มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์และ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้สร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชน 
สามารถน าประสบการณ์ที่ ได้ ไปบูรณาการในทางวิชาชีพ
พยาบาล ซึ่งโดยสรุป การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนา
สุขภาพชุมชน จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มากท่ีสุด 

2. ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม ค่าย
พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยนักศึกษาได้สะท้อนความคิดเห็นและ
ทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR) สรุปได้ว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้ใช้องค์ความรู้ และทักษะที่
เรียนมาไปใช้จริงในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ตนเองได้ฝึกความกล้า
แสดงออก และมีความมั่นใจก่อนจะจบการศึกษา และนักศึกษา
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย และเห็นถึงความ
สามัคคีของเพื่อน ตลอดจนนักศึกษาจะน าเอาข้อดีและข้อเสียที่
ได้จากกิจกรรมในครั้งน้ีไปปรับใช้ในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และไปใช้ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ในข้ันตอนสุดท้ายนักศึกษาได้ถอด
บทเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ พบว่า ช่วยพัฒนา
นักศึกษาได้ตามผลการเรียนรู้ของรายวิชา ตามที่หลักสูตรได้
ก าหนดไว้ โดยเฉพาะความรับผิดชอบหลัก ซึ่งการกิจกรรมค่าย
ในครั้งนี้ท าให้นักศึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น 
บูรณาการองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน 

ฝึกการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารกับผู้อื่น มีประสบการณ์การ
ท างานเป็นทีมทั้งภาวะผู้น าและผู้ตามซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ มัณฑินาจ่าภา(2556) พบว่า ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามการรับรู้ของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศปีการศึกษา 2555 โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก โดยผลการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับสูงสุด คือด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ซึ่งท้ัง 2 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาพึง
พอใจต่อบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑา ชุ่มสุคนธ์ นิล
มณี พิทักษ์และอังคณา ตุงคะสมิต (2557) พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาของ
สาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และพิจารณารายข้อ พบว่า ประทับใจในการจัดโครงการค่าย
วิชาการสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง ลัดดา ศิลาน้อย 
(2545) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบบูรณา
การมีหลายประการ คือ ผู้เรียนจะมีความสามารถน าทักษะที่ได้
ไปสู่ชีวิตจริงเชื่อมโยงชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิง่ที่เรียน 
เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน  ท าให้
ได้ความรู้ที่หลากหลายมาสู่เรื่อง หรือหัวข้อที่เรียนก่อให้เกิด
ความกระจ่างในบทเรียนยิ่งข้ึนผู้เรียนจะเกิดการเรยีนรู้รอบตัวใน
หลายๆ เรื่องโดยน าแต่ละเรื่องมาผสมกลมกลืนน าไปสู่ความรู้ที่
เรียน เป็นลักษณะองค์ความรู้ใหม่ผู้เรียนสามารถนาความรู้และ
ทักษะในวิชาต่างๆ ไปใช้ โดยสามารถน าสิ่งที่เรียนมาประยุกต์
เข้าด้วยกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนย่อมมีความหมายที่ชัดเจนขึ้นเมื่อผู้เรียนได้
หลอมรวมแนวคิดที่สัมพันธ์ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
เป็นแนวทางที่ท าให้ผู้สอนท างานร่วมกัน ต้องการประสาน
ความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์
ของตนเอง 

และจากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน พบว่า              
ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้สอน นักศึกษามีความพึง
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พอใจ ระดับมาก ซึ่งเป็นล าดับสุดท้ายของระดับความพึงพอใจ
ใน 3 ด้าน ดังนั้น ผลการวิจัยนี้  จึงสะท้อนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้สอน ได้พิจาณาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวางแผนและประเมิน
โครงการสุขภาพ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้สอนในด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนใหอ้าจารย์ผู้สอนต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอกระตุ้นให้มีความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม 
อีกทั้งปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอพัฒนาเทคนิควิธีการสอนหรือการจัด
กิจกรรมในชันเรียน รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มากขึ้นเช่นการใช้สื่อโชเชียลมิเดียที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ใน
ยุคนี้ รวมไปถึงวิธีการวัดประเมินผลต้องสามารถน ามาปรับปรุง
กระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดหยุ่นให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ทั้งนี้
ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมพิจารณาออกแบบการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงได้เพราะความร่วมมืออย่าง

ดียิ่งจากทุกฝ่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกพะงาด วัด
เกาะท่าลาด บ้านท่าลาด วัดสว่างอากาศ บ้านโคกพะงาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด และที่ขาดไม่ได้ คือ นักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 คณะสาธารณสุข-ศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย
ครั้งนี้ทุกคน  

ขอขอบพระคุณส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา ที่สนับสนุนทุนในการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชนในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ บริ หาร  คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้ช่วยเหลือ และคอยเป็น
ก าลังใจกับคณะผู้วิจัยตลอดมา จนท าให้การวิจัยในครั้งนี้          
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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การพัฒนาระบบการแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
Development of The system Impressions of the students attending  

the activity Online In Chaopraya University 
 

เนาวรัตน์ ปิ่นอ านาจ (Nawarat Pinmanaj)* อุทัยวรรณ แก้วตะคุ (Uthaiwan Kaewtakhu)**  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบการแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2) เพื่อประเมินระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ในการพัฒนาระบบได้ใช้ เครื่องมือคือโปรแกรม PHP 
และโปรแกรมMySQL ส าหรับการกรอบแนวคิดได้น าเทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology) มาใช้ในการวิเคราะห์ 
(Analysis) ออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) และท าการทดสอบ (Testing) โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC 
(System Development Life Cycleโดยมีสรุปผลการวิจัยดังนี้ คือการประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินระบบใช้แบบประเมินส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ พบว่าด้านความสามารถของ
ระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

ABSTRACT 
This research has 2 main objectives: 1Development of The system Impressions of the students attending 

the activity Online InChaopraya University. 2) to evaluate the system forDevelopment of The system Impressions 
of the students attending the activity Online In Chaopraya University.development systems by using PHP in 
program development and MySQL for database management.inter alia, to design by The object-oriented 
technology.were used in the Analysis ,Design ,Development and Testing by using a system development life cycle 
or SDLC (System Development Life Cycle).By Development of The system Impressions of the students attending 
the activity Online InChaopraya University. Such process data as a report format, according to the objectives. The 
evaluation of system for journal database, using questionnaire survey the opinion of users found that the ability of 
the system to users, system designs and efficiency are in high level of satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : กิจกรรม, นักศึกษา, มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
Key Words :activity, students, Chaopraya University 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดย คุณพ่อจรูญ คุณแม่

หทัย ศิริวิริยะกุล และคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้งวงการราชการ 
ธุรกิจเอกชน และนักวิชาการระดับชาติ เพื่อสนองความศรัทธา
ของชุมชนและความปรารถนาของท่านผู้ปกครอง ศิษย์ชาววิริยา
ลัยตลอดจนเยาวชนและประชาชนท่ัวภูมิภาคในการสืบสานสู่
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สมบูรณ์แบบ จากรากฐานเดิม 
ในการผลิตทรัพยากรส่วนบุคคลระดับอนุปริญญา ของสถาบัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เดิมเป็นโรงเรียนใน
เครือวิริยาลัย คือ โรงเรียนพานิชยาการวิริยาลัยนครสวรรค์ 
และโรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษากว่า 4,500 คน และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทั่ว
ประเทศ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี 6 คณะ 11 สาขาวิชา(คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา,2557) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ก าหนดนโยบายในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  โดยหลังจบการศึกษาตามหลักสูตรนอกจาก
นักศึกษาจะได้รับใบรายงานผลการเรียน (Transcript) แล้ว 
นักศึกษาที่จบตามหลักสูตรจะได้รับใบแสดงผลการท ากิจกรรม
นักศึกษา (Students’ Activity Transcript)ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง 
ๆ อันจะส่งผลให้นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในการสมัครเข้า
ท างานยังหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 

โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ส านักงานกิจการนักศึกษา
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
(CPU-SA-01) แล้วน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้ส านักงานทะเบียน
และวัดผลเป็นผู้บันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์และออกใบ
ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา (CPU-SA-02) หลังจบหลักสูตรของ
การศึกษาให้กับนักศึกษาตามล าดับ 

จากการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวพบว่า ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลการท ากิจกรรมของนักศึกษาดังกล่าวยังเป็นรูปแบบ
ของแฟ้มเอกสารซึ่งมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและ
การออกใบระเบียนแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มีระบบ

บริหารจัดการที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการโครงการวิจัย เรื่อง 
พัฒนาระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในแขนงต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบงานดังกล่าว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาออนไลน ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2. เพื่อประเมินระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาออนไลน ์

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบของการวิจัยเป็นไปตามแผนภูมิดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
การจัดท าวิจัยเรื่องระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.การพัฒนาระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ 
1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition)

หรือ การ เลือกสิ่ ง ท่ีจะน ามาพัฒนาระบบงาน ( Project 
Identification and Selection) เป็นข้ันตอนแรกในวงจรของ
การพัฒนา จากการพัฒนาระบบการสั่งงานออนไลน์ เพื่อที่ได้ใช้
ในการมอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบ และเป็นการเตือน
ความจ าให้กับผู้ที่ได้รับผิดชอบงานนั้นๆ 

การวเิคราะห์ 
(Analysis) 

การออกแบบ 
(Design) 

ทดสอบ 
(Testing) 

การน าไปใช ้
(Implementation) 

การพัฒนา 
(Development) 

ประเมินระบบ 
จากผู้ใช ้

- แบบส ารวจ 
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1.2 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)เมื่อ
ผ่านขั้นตอนการการก าหนดปัญหาและทราบถึงความต้องการ
แล้วน าปัญหาและความต้องการนั้นมาวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดท า
ระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ 

1.3 การออกแบบระบบ (System Design)น าสิ่งที่
ได้จากการวิเคราะห์ มาออกแบบเป็นระบบงาน เพื่อเป็นการ
พัฒนาในขั้นตอนถัดไป ของการออกแบบ Form, Dialogues, 
Interface, Files & Database, Program และ Process 
design ต่อไป 

1.4 การพัฒนาระบบงาน (System 
Development)หรือการสรา้งระบบงานจริง ขั้นตอนนี้จะเป็น
ขั้นตอนที่น าเอาสิ่งที่ไดจ้ากการออกแบบระบบมาท าการ 
Codingและ สร้างตัวระบบงานขึ้นมาใช้งานจริง  

1.5 การทดสอบระบบ (System Testing) การทดสอบ 
ระบบจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมาว่าตรงตามกับความต้องการจริงๆ หรือไม่  

1.6 การติดต้ัง (Deployment) หลังจากการ
ทดสอบผ่านเรียบร้อยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
แล้ว ก็ท าการติดตั้งระบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานจริง 

1.7 การบ ารุงรักษา (Maintenance)หลังจากติดตั้ง
และมีการใช้งานจริงแล้วก็จะต้องมีการบ ารงุรักษาระบบโดยจะมี
ผู้ที่ดูแลระบบที่คอยท าหน้าที่ในการ เพิ่ม ลบ แก้ไข และ
ปรับปรุงข้อมูลของระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ให้มี
ความสมบูรณ์และทันสมัย 

2.การวัดประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยมีขั้นตอน
ดังนี ้  

 2.1 การออกแบบการพัฒนาระบบแสดงผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปติดตั้งใช้งาน ท าการอบรมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบให้สามารถใช้งานระบบได้ และประเมินการ
ท างานของระบบว่าตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ 
สามารถแก้ไขปัญหาไดห้รือไม่ การประเมินการท างานของระบบ
โดยใช้ แบบประเมิน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้ระบบระเบียนกิจกรรม
นักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาท าการประเมินผล
การท างานของระบบ จ านวน 30 คน 

2.3 เคร่ืองมือในการวิจัยใช้แบบประเมิน ประกอบ 
ด้วย 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบการด าเนินงานของระบบ
ระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอนคือตอนที่ 1 ด้านความสามารถของระบบต่อ
ผู้ใช้งาน ตอนที่ 2 ด้านการออกแบบระบบ และ ตอนที่ 3 ด้าน
ประสิทธิภาพส่วนที่  3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็น
แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น าแบบประเมินที่
ได้พัฒนาขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ใช้งานระบบระเบียนกิจกรรม
นักศึกษาออนไลน ์มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา จ านวน 30 คน โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวน 30 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด ไปค านวณค่าสถิติกับโปรแกรมการ
ค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติที่ใช้แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ค่าสถิติที่ใช้
คือ จ านวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 
ความพึงพอใจต่อระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ค่าสถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Mean) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 2 จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย4.21 - 5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย3.41 - 4.20มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย2.61 - 3.40มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย1.81 - 2.60มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย1.00 - 1.80มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ

นักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1เพื่อ
พัฒนาระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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จากการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ได้ระบบแสดงผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอส าหรับการจดัการโครงการ 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอส าหรับบคุลากร 

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอส าหรับนักศกึษา 

2.ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่  2                 
เพื่อประเมินระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน ์

หลังจากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ได้น า
ระบบไปติดตั้งทดลองใช้งาน และได้ท าการประเมินระบบจาก
ผู้ใช้ จ านวน 30 คนโดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความสามารถของระบบต่อผูใ้ช้งาน ด้านการออกแบบระบบ 
และด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
ฐานข้อมูลวารสารมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาแต่ละด้านมีดังนี้ 

ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งานโดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.15, S.D. = 0.576) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.664) ความสามารถ
ของระบบในด้านกรจัดการโครงการ/กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.20, 
S.D. = 0.610) ความสามารถของระบบในด้านการน าเสนอ
รายงานข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.481) และความ
เหมาะสมของระบบในการเข้าใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 
0.548) 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน 

ด้านความสามารถของ
ระบบต่อผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการผู้ใช ้

4.20 .610 มาก 

2. ความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการการ
โครงการ/กิจกรรม 

4.20 .664 มาก 

3. ความสามารถของระบบใน
ด้านการน าเสนอรายงาน
ข้อมูล 

4.10 .481 มาก 

4. ความเหมาะสมของระบบใน
การเข้าใช้งาน 

4.10 .548 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.15 .576 มาก 
 

ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.14, S.D. = 0.702) เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่า กระบวนการท างานของระบบมีความรวดเร็ว
ในการเรียกใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.484) ความ
สะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.664) รูปแบบการใช้งานระบบ 
ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.759) 
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การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย =4.10, 
S.D. = 0.759) และความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ
ส่วนประกอบบนจอภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.845)  
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านการออกแบบระบบ 

ด้านการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความ
ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 

4.10 .759 มาก 

2. กระบวนการท างานของระบบ
มีความรวดเร็วในการเรียกใช้
บริการ 

4.20 .484 มาก 

3. การออกแบบให้ใช้งานง่าย 
เมนูไม่ซับซ้อน 

4.10 .759 มาก 

4. ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ 

4.10 .845 มาก 

5. ความสะดวกในการใชง้าน
โปรแกรมรูปแบบและวิธกีาร
น าเสนอขอ้มูล 

4.20 .664 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.14 .702 มาก 

 
ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11, S.D. = 0.627) เมื่อจ าแนกเป็น  
รายข้อ พบว่า สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
(ค่าเฉลี่ย = 4.20, S.D. = 0.484) ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย =4.10, S.D. = 0.803) มีข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (ค่าเฉลี่ย =4.10, S.D. = 0.481) 
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
(ค่าเฉลี่ย =4.10, S.D. = 0.607) มีการจัดการระดับความ
ปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.803) ระบบใช้งานสะดวกและไม่
ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.662) มีข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์และครบถ้วน(ค่าเฉลี่ย = 4.10, S.D. = 0.548) 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
ความหมาย ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่
ซับซ้อน 

4.10 .662 มาก 

2. สามารถคน้หาหรอืเข้าถึง
ข้อมูลที่ตอ้งการได้ง่าย 

4.20 .484 มาก 

3. ประสิทธภิาพ/ความรวดเรว็
ในการตอบสนองของระบบ 

4.10 .607 มาก 

4. มีข้อมูลทีถู่กตอ้งสมบูรณ์
และครบถว้น 

4.10 .548 มาก 

5. มีข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน 

4.10 .481 มาก 

6. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมี
ความเหมาะสม 

4.10 .803 มาก 

7. มีการจัดการระดับความ
ปลอดภัยหรือก าหนดสทิธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

4.10 .803 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.11 .627 มาก 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อ
พัฒนาระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 2) เพื่อประเมินระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาออนไลน์ใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ 
และใช้โปรแกรมMySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และได้น า
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology) มาใช้ใน
การวิ เคราะห์  (Analysis) ออกแบบ (Design)  การพัฒนา 
(Development) และท าการทดสอบ (Testing) โดยใช้วงจร
การพัฒนาระบบ หรือ SDLC(System Development Life 
Cycleในการพัฒนาระบบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและการประมวล
ข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่ งสามารถน า
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินระบบใช้แบบ
ประเมินส ารวจความคิดเห็นจากผู้ ใช้ระบบ พบว่าด้านความ 
สามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ และด้าน
ประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการที่ได้สร้างระบบผู้วิจัยได้สรุปหัวข้อเสนอแนะส าหรับ

ผู้ที่สนใจในการน าไปใช้หรือพัฒนาครั้งต่อไปดังนี ้
1. ควรท าการวิเคราะห์และวางแผนการออกแบบระบบให้

ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้โปรแกรมที่ท า
ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2. ควรน าผลการวิเคราะห์และการออกแบบระบบน าเสนอ
ต่อผู้ใช้ก่อน เพื่อความถูกต้องของระบบ 

3. ควรมีการติดตามผลการใช้งานของระบบกับผู้ใช้งาน 
หลังจากที่ผู้ใช้งานในระยะแรก เช่น 3 เดือนแรก เพื่อเป็นการ
ติดตามผลการใช้งานอีกครั้ง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องเพราะ
ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องหลายท่าน ดังนี ้

คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ านวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
ท าให้การท างานวิจัยด าเนินมาด้วยความเรียบร้อย 

อาจารย์จิรนันท์  กมลสินธุ์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ได้ให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้การสนับสนุนการท างานวิจัย
อย่างดียิ่ง 

ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นอย่างสูง ไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
The Evaluation an Achievement of Cooperative Education Program of                             

Chaopraya University Students 
 

วิรัช กาฬภักด ี(Wiruch Karapukdee)* มัจรี สุพรรณ (Matjaree Suphan)**  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 

2557 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 เข้าปฏิบัติงาน จ านวน 36 คน ซ่ึงประกอบด้วยผู้นิเทศงานจากสถานประกอบการในประเทศ จ านวน 33 คน 
และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการต่างประเทศ จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินสถิติที่ใช้              
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการอภิปรายผลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า             
ผู้นิเทศงานมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.24) โดยผู้นิเทศมีความพึงพอใจในเรื่องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก                   
( x =4.21) มีความพึงพอใจในด้านลักษณะส่วนบุคคลมากที่สุด ( x =4.60) และมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.27) 

 

ABSTRACT 
This study aims to evaluate the achievement of cooperative education students for The Cooperative 

Education Program of Chaopraya University for Academic year2014. The population of this research is 36 job 
supervisors from the Enterprise worked with cooperative education students for Academic year2014.That includes 
33 job supervisors from the Enterprise in the country and 3 job supervisors from an Alien Enterprise. A 
questionnaire was used to collect data. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and 
descriptive discussion. Overall images showed that job supervisors are satisfied with the operation of Cooperative 
Education Program of Chaopraya University Students for Academic year 2014 for the high level ( x =4.24). Job 
supervisors were satisfied with the cooperative education student's works in high level ( x =4.21), especially in the 
personal manner ( x =4.60) and were satisfied with the report arrangement at a high level ( x =4.27). 

 
 
 
 
 

ค าส าคัญ : การประเมิน ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศกึษา 
Key Words :  Evaluation, An Achievement of Cooperative Education Program 
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจา้พระยา 
**อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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บทน า 
สหกิจศึกษา(Co-operative Education : Co-op) 

เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียน
ของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริ งในสถาน
ประกอบการอย่ า งมีหลักการ และ เป็นระบบเพื่ อ ให้ ได้
ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานช่ัวคราว 
เต็มเวลา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย
กับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและการเรียนรู้ เพื่อให้
ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง
เป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้
นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากขึ้น  อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กร
ผู้ ใ ช้บัณฑิตท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้
ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษา
ร่วมงานตลอดป ี

โดยสหกิจศึกษาได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ทวีปยุโรปใน
ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2446 และเผยแพร่เข้าสู่ประเทศ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้
เผยแพร่จากทวีปยุโรป อเมริกาเหนือไปสู่ประเทศแถบเอเชีย
แปซิฟิก โดยเริ่มจากประเทศออสเตรเลียและแพร่ขยายสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพ
อังกฤษเช่นฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากนี้สหกิจศึกษายังได้แพร่
ขยายไปสู่ประเทศจีนและประเทศไทยในล าดับต่อมา 

ส าหรับประเทศไทย สหกิจศึกษา เป็นศัพท์บัญญัติขึ้น
โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ได้           
น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทย และได้ขนานนาม
ว่าเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย โดยเริ่มใช้ในปีพ.ศ. 2536            
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  โดยถอดความจากค า 
(Cooperative Education) จากนั้นแนวคิดดังกล่าวได้ขยาย
ไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง (สมาคม           
สหกิจศึกษาไทย, 2552) 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทั้งภาคทฤษฎี  
และภาคปฏิบัติควบคู่กัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

บัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จึงได้
น าสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
แบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่
ปี 2553 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมการเข้าร่วมโครงการสห
กิจศึกษาจ านวน 5 รุ่น และในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยามีได้พัฒนาไปสู่การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ เป็น            
รุ่นแรก โดยในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน                    
55 คน แบ่งเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ จ านวน 52 คน 
และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จ านวน 3 คน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 คณะผู้วิจัย               
จึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประเมิน            

ที่ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา               
ที่ผ่ านการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2557                      
คณะบริหารธุรกิจ โดยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้รับจากการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ซึ่งได้ศึกษาจาก 2 ส่วน โดยสอดคล้องกับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษา
ไทย ได้แก่ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ                
การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย, 2552) ที่ได้รับการประเมินจากผู้นิเทศงานหลังจาก
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้ว 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ ผู้นิเทศงานสหกิจศึกษาจาก
สถานประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน  สหกิจศึกษา                
ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงประกอบด้วยผู้นิเทศงานจากสถาน
ประกอบการในประเทศ จ านวน 33 คน และผู้นิเทศงานของ
สถานประกอบการต่างประเทศจ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 36 
คน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ
การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาศึกษาสหกิจศึกษา  

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้รวบรวมข้อมูล
และศึกษาค้นคว้าจาก หนังสือเอกสารต ารา บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา, ข้อมูลเว็บไซต์จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่พัฒนาโดยศูนย์สหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบปลายปิด 
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 แบบประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความส าเร็จของงาน (Work Achievement) ด้านความรู้
ความสามารถ (Knowledge and Ability) ด้านความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่  (Responsibility) และด้ านลักษณะส่ วนบุคคล 
(Personality) รวมค าถามจ านวน 18 ข้อค าถาม  

ส่วนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสหกิจ
ศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 14 หัวข้อได้แก่  กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) บทคัดย่อ (Abstract) สารบัญ (Table of 
Contents) วัตถุประสงค์ (Objectives) วิธีการศึกษา (Method 
of Education) ผลการศึกษา (Result) วิเคราะห์ผลการศึกษา 
(Analysis) สรุปผลการศึกษา (Conclusion) ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation) ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย 
(Idiom and Meaning) ความถูกต้องตัวสะกด (Spelling) รูปแบบ
และความสวยงามของรูปเล่ม (Pattern) เอกสารอ้างอิง 
(References) และภาคผนวก (Appendix) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นลักษณะของค าถามจะมีการวัด
ระดับโดยใช้ Likert Scale คือลักษณะค าถามให้เลือกตอบถึง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการจัดท า
รายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา   5 ระดับคือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (สิน พันธุ์พินิจ, 2547) ผลคะแนนที่
ได้จะท ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตร 
( Standard deviation) 

ผลการวิจัย 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับจากการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งประเมินโดยผู้นิเทศการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ ผลการวิเคราะห์
น าเสนอตามรูปภาพท่ี 1 – 10 

ผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติงานสหกิจศกึษาของนักศกึษา 

 

รูปที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ด้านผลส าเร็จของงาน (Work Achievement) จ าแนกตาม
สาขาวิชา 

จากรูปที่  1 พบว่าผู้นิ เทศงานประเมินผลสัมฤทธิ์           
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านผลส าเร็จของงาน 
(Work Achievement) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกสาขาวิชา 
ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

รูปที่ 2 แสดงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge and Ability) จ าแนกตาม
สาขาวิชา 
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จากรูปที่ 2 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ 
(Knowledge and Ability) ภาพรวมของนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาดอยู่ในระดับมากที่สุด สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ในระดับมาก และสาขาวิชาการจัดการอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 

รูปที่ 3 แสดงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) จ าแนกตาม
สาขาวิชา 

จากรูปที่  3 พบว่าผู้นิ เทศงานประเมินผลสัมฤทธิ์             
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (Responsibility) ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกสาขาวิชา 

 

รูปที่ 4 แสดงผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ด้านลักษณะส่วนบุคคล (Personality) จ าแนกตามสาขาวิชา 

จากรูปท่ี 4 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
(Personality) ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกสาขาวิชา ยกเว้น
สาขาวิชาการตลาดได้รับการประเมินผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 

 

รูปที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาด้านผลส าเร็จของงาน (Work Achievement) จ าแนก
ตามสหกจิศึกษาในประเทศและนานาชาติ 

จากรูปท่ี 5 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านผลส าเร็จของงาน (Work 
Achievement) ทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศและนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

รูปที่ 6 แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge and Ability) 
จ าแนกตามสหกิจศึกษาในประเทศและสหกิจศึกษานานาชาติ 

จากรูปท่ี 6 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ 
(Knowledge and Ability) ทั้งนักศึกษา   สหกิจศึกษาในประเทศ 
และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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รูปที่ 7 แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) จ าแนก
ตามสหกิจศึกษาในประเทศและสหกิจศึกษานานาชาติ 

จากรูปท่ี 7 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (Responsibility) ทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ และ
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 

รูปที่ 8 แสดงผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาด้านลักษณะส่วนบุคคล (Personality) จ าแนกตามสหกิจ
ศึกษาในประเทศและสหกิจศึกษานานาชาติ 
 จากรูปท่ี 8 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
(Personality) ทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศ และนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลสัมฤทธิ์การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 

 

รูปที่ 9 แสดงผลสัมฤทธ์ิการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา 

จากรูปที่ 9 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธิ์การ
จัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกสาขาวิชา 

 

 
รูปที่ 10 แสดงผลสัมฤทธ์ิการจดัท ารายงานสหกจิ

ศึกษาของนักศึกษาจ าแนกตามตามสหกิจศึกษาในประเทศ
และสหกิจศึกษานานาชาต ิ

จากรูปที่ 4.10 พบว่าผู้นิเทศงานประเมินผลสัมฤทธิ์
การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในประเทศ และนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของผู้นิเทศงานที่มีต่อ
นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2557 โดยภาพรวม พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากผู้นิ เทศ            
มีค่ าเฉลี่ยอยู่ ระดับมาก ( x =4.23) โดยผู้นิ เทศได้ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ด้านลักษณะ
ส่วนบุคคลมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.46) ลองลงมา
เป็นด้านความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.22)        
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.20) 
และด้านผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.06) 
ตามล าดับ 

 
ผลสัมฤทธิ์การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์การจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของผู้นิเทศงานที่มีต่อ
นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 
2557 โดยภาพรวม พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาได้รับการประเมินผลสัมฤทธ์ิการจัดท ารายงานสหกิจ
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ศึกษาจากผู้นิเทศงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.09) โดย
หัวข้อวัตถุประสงค์ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์จากผู้นิเทศงาน
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับดีมาก ( x =4.53) ลองลงมาเป็นหัวข้อ
กิตติกรรมประกาศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.45) หัวข้อ
ภาคผนวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.27) หัวข้อการเขียนและ
การสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.22) หัวข้อ
บทคัดย่อและหัวข้อสารบัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.18) 
หัวข้อรูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับ
มาก ( x =4.14) หัวข้อเอกสารอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก              
( x =4.10) หัวข้อความถูกต้องตัวสะกดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก               
( x =4.08) หัวข้อวิธีการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =4.03) 
หัวข้อข้อเสนอแนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =3.97) หัวข้อ
สรุปผลการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =3.85) หัวข้อผล
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =3.72) และหัวข้อวิเคราะห์
การศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก ( x =3.62) ตามล าดับ 

จากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 
มีประเด็นส าคัญที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
และการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 จากผู้นิเทศ
งานในภาพรวม พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้รับการประเมินผล
สัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี ในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านความส าเร็จของงาน 
(Work Achievement) ด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge 
and Ability) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) 
และด้านลักษณะส่วนบุคคล (Personality) ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ(รุ่งทิวา ยาวิเลิง, 2556) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง
การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งพบว่า สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
สหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนว 
ความคิดของ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2552) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์
ของสหกิจศึกษาประการหนึ่งคือผู้ที่ผ่านสหกิจศึกษามีวุฒิภาวะ 
ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ้น 
 

  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อพบว่า ในหัวข้อความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งอยู่ในด้านความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติผู้นิเทศงานมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 แสดงให้เห็น
ว่าคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ทางวิชาการอาจไม่ตรงตาม
คาดหวังตามมาตรฐานของผู้นิเทศงานในบ้างสถานประกอบการ
ในต่างประเทศเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมาตรฐานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน
ทางด้านการบัญชี เครื่องมือ มีความแตกต่างจากมาตรฐานที่ใช้
ในประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 
2556) ที่กล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคหนึ่งในการด าเนินงานสห
กิจศึกษานานาชาติคือคุณภาพนักศึกษาไทยอาจไม่ตรงตาม
คาดหวังตามมาตรฐานของสถานประกอบการในต่างประเทศ   

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน         
สหกิจศึกษาของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละด้านแตกต่าง
กัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นในการปฏิบัติงานของแต่ละสาขาวิชา 
ดังนั้นศูนย์สหกิจศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา ควรจัดให้แต่ละสาขาวิชาได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในด้านท่ีเป็นจุดเด่นของสาขาวิชาแก่สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และควรจัดระบบให้สาขาวิชาที่มี
ความเข้มแข็งในการด าเนินงานสหกิจศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่
สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความเข้มแข็งน้อยกว่า 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นทางสาขาวิชา และศูนย์สหกิจศึกษา
ควรเพิ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการท างาน รวมถึงมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละสถาน
ประกอบในต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยานี้ 
สามารถน าไปใช้เป็นองค์ความรู้ในการด าเนินงานโครงการสหกิจ
ศึกษาของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลใน
การด าเนินงานสหกิจศึกษายิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของมาตรฐาน 

ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในประเทศไทยกับ
สถานประกอบการในต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแต่ละ
สาขาวิชา 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา 

3. ควรศึกษาในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้จากการ
ด าเนินงานสหกิจศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานโครงการสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน คณะผู้วิจัยขอขอบ 
พระคุณ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาที่ได้ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่ดียิ่งในการจัดท า
งานวิจัย ขอขอบพระคุณศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
สหกิจศึกษา  เพื่อใช้ในการวิจัย ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
เจ้าพระยาที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                  
กับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงาน                                           

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
The Relationships between Correlating Factor of the students Care system                                      

and the Performance of the students care system of School                                                    
under Secondary Educational Service Area Office 32 

 

วงค์วิสันต์  ดุระนิกร (Wongvisan Duranikon)* สรรฤดี  ดีปู่ (Sanrudee Deepu)** 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูจ านวน 317 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson 
(Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient)ผลการศึกษาพบว่าความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต32 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to the relationships between correlating factor of the students care 
system and the performance of the students care system of School under Secondary Educational Service Area 
Office 32. The sample used in this research consisted of 317 teachers. The instrument used for collecting the 5 
point – rating scale. The data was analyzed using Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient. The results of 
the study show that the relationships between correlating factor of the students care system and the 
performance of the students care system of School under Secondary Educational Service Area Office 32 as a 
whole was found to be positively related statistically significant difference at the .01 level. 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับผลการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
Key Words :The Relationships between Correlating Factor and the Performance of the students  
care system 
*นักศึกษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี  ดีปู่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
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บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ท าให้
ทุกคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพัฒนาของสังคมโลก
มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ท าให้การศึกษามีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาคนและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  กล่าวถึงนักเรียนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือมีภาวะทาง
อารมณ์แปรปรวนสูงมีความสับสนในตนเอง  และสับสนในเรื่อง
การมีบทบาทหน้าที่ในสังคม  ขาดทักษะและประสบการณ์ใน
กระบวนการคิดแก้ปัญหากับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งกรม
สุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปรายงานถึงปัญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้คือ  ปัญหาการเรียน  ปัญหา
พฤติกรรม  และปัญหาอารมณ์จิตใจ  ปัญหาต่าง ๆ  ที่ได้กล่าว
มานั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบันส่งผลก่อให้เกิด
ความรุนแรงต่อตัวนักเรียน  ครอบครัวและสังคม  (กรม
สุขภาพจิต, 2557)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  จึงได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข  จัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  โดย
หวังว่าครูทุกคน  สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้
ทั้งด้านการส่งเสริมในส่วนท่ีดีของนักเรียน  ด้านการป้องกันมิให้
ปัญหาเกิดขึ้นหรือลุกลามมากข้ึน      

การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ
,2547)งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นการน า
รูปแบบของทีมงานมาใช้ในระบบ  โดยก าหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละ
โรงเรียนตามโครงสร้างการประสานงานการท างานระหว่าง
คณะกรรมการและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการในแต่ละคน
จะมีรูปแบบโครงสร้างตามล าดับช้ัน  คณะกรรมการทุกคณะ
ปฏิบัติงานเช่ือมโยงถึงกัน ในการพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  รวมถึงการส่งเสริมสิ่ง
ที่ เป็นจุดเด่นของนักเรียน การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  จึงถือเป็นภาระงานที่ส าคัญของสถานศึกษา

ที่ต้องก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน  มีกระบวนการด าเนินงานที่
เป็นระบบ  ประสานความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นความส าเร็จของการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูจ าเป็นต้องรู้จักและเข้าใจ
เด็กอย่างแท้จริง โดยอาศัยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  
น่าเช่ือถือ  ตรวจสอบได้  จะท าให้ครู  และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนให้เติบโตและพัฒนาไปในแนวทาง
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน  ซึ่งการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2557)โดยสนับสนุนให้ครูมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง  เพื่อให้บ้าน  โรงเรียน  และชุมชน  เช่ือม
ประสานและรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย  ช่วยเหลือกันเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมีผู้เสนอเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ต้องศึกษาทั้ง 5  องค์ประกอบ  คือ  การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  และ
การส่งต่อนักเรียน  ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
(ไพรินทร์,  2551)  

จากผลการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32, 2556)  
พบว่า การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบางแห่ง  ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
พบว่า แนวทางการด าเนินงานขาดความเป็นระบบ  ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดความรู้ความเข้าใจที่จะน าเทคนิค
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

ดังนั้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
32 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

2.  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
32 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  หัวหน้างานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ านวน  67  คน  และครูจ านวน  1,728 
คน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปี
การศึกษา  2557รวมประชากร จ านวน  1,795  คนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จ านวน 26 คน  และครูจ านวน 291คนรวมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
317 คนโดยแบ่งกลุ่มตามขนาดโรงเรียน  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น
แบบสอบถามที่รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้างานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และครูแบ่งออกเป็น  3  ตอน  รายละเอียด
แต่ละตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ปัจจัยแวดล้อมในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งฉบับเท่ากับ.9382 แบ่งเป็นรายด้านได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามดังนี้ 
1. ค่าความเชื่อมั่นด้านผู้บริหาร  เท่ากับ .8874 
2. ค่าความเชื่อมั่นด้านครูที่ปรึกษา เท่ากับ .9021 
3. ค่าความเชื่อมั่นด้านงบประมาณ เท่ากับ .8884 
4. ค่าความเชื่อมั่นด้านอาคารสถานท่ี เท่ากับ .9004 

5. ค่าความเชื่อมั่นด้านชุมชน เท่ากับ .7542 
ตอนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ งฉบับเท่ากับ  .9221  
แบ่งเป็นรายด้านได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี ้
1 .ค่าความเชื่อมั่นดา้นการรู้จักนักเรยีนเป็นรายบคุคล เท่ากับ 

.7381 
2. ค่าความเชื่อมั่นด้านการคัดกรองนักเรียน เท่ากับ.7485 
3. ค่าความเชื่อมั่นด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน 
 เท่ากับ .8649 
4. ค่าความเช่ือมั่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

เท่ากับ .9117 
5. ค่าความเชื่อมั่นด้านการส่งต่อนักเรียน เท่ากับ .7147 

การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) การแปลผลข้อมูล 
พิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การให้น ้าหนัก
คะแนน ตามแนวทางของLikert(Likert.1970)   

2. ผลการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การแปลผลข้อมูล พิจารณาจากระดับค่าเฉลี่ย
โดยใช้เกณฑ์ การให้น้ าหนักคะแนนตามแนวทางของบุญชม 
ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, (2535)   

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการ
ด า เนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนัก เ รี ยนกับผลการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32โดย
การหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   แบบPearson (Pearson’ 
Product Moment Correlation Coefficient) (Pearson, 
1895)โดยมีเกณฑ์การแบ่งความหมาย ดังนี้ 

0.81 – 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
  ในระดับสูง 

0.61 – 0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
  ในระดับค่อนข้างสูง 

0.41 – 0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
  ในระดับปานกลาง 
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0.21 – 0.40  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
  ในระดับค่อนข้างต่ า 

0.01 – 0.20  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
  ในระดับต่ า 

0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
โดยมีทิศทางของความสัมพันธ์  ดังนี้ 
       มีความสัมพันธ์กันในทางบวกเพราะว่า  ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
       มีความสัมพันธ์กันในทางลบเพราะว่า  ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 

ผลการวิจัย 
1. ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมและรายด้านได้ผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
แวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ภาพรวม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ปัจจัยแวดล้อม รวม 
 

แปลความ 
 ̅ S.D. 

ด้านผู้บริหาร 
ด้านครูที่ปรึกษา 
ด้านงบประมาณ 
ด้านอาคารสถานท่ี 
ด้านชุมชน 

4.12 
4.20 
3.71 
4.16 
4.31 

.17 

.20 

.23 

.31 

.23 

ปฏิบัติมาก 
ปฏิบัติมาก 
ปฏิบัติมาก 
ปฏิบัติมาก 
ปฏิบัติมาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 .31 ปฏิบัติมาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 โดยรวม มีระดับการปฏิบตัิในระดับมาก                
( ̅= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจยัแวดล้อมการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มรีะดับการปฏิบัตมิาก
สุดคือ ด้านชุมชน ( ̅= 4.31) ส่วนมีระดับการปฏิบตัิ น้อยที่สดุ คือ 
ด้านงบประมาณ ( ̅= 3.71) 
 
 

2. ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดย
ภาพรวมและรายด้านได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโดยภาพรวมจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 

 
       จากตารางที่ 2 พบว่าผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  32  มีระดับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดี ( ̅=4.06) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
สูงสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ̅= 4.22) น้อย
ที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ( ̅= 3.92) 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
รวม  

แปล
ความ 

 ̅ S.D. 

ด้านการรูจ้ักนักเรยีนเป็น
รายบุคคล 
ด้านการคดักรองนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน 
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน 
ด้านการส่งต่อนักเรียน 

4.22 
 
3.92 
4.00 
 
4.17 
 
4.02 

.36 
 
.30 
.27 
 
.31 
 
.30 

ดี 
 
ดี 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

รวมเฉลี่ย 4.06 .15 ดี 
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2. ผลการศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยแวดล้อมกับผล
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับ
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับผลการ
ด าเนินงานระบบ 
             การดูแลช่วยเหลือนักเรยีนโดยภาพรวมและ 
รายดา้น (N = 317) 
ตัว
แปร 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X 

.685** 
.124* 
.051 
.128* 
.134* 
.380** 

.393** 

.287** 
-.012 
.011 
.080 

.241** 

-.130* 
.273** 
.328** 
-.119* 
-.117* 
.070 

.322** 
-.110* 
.175** 
.701** 
.156** 
.551** 

.338** 

.177** 
.098 

.508** 

.186** 

.532** 

.683** 

.283** 

.244** 

.504** 

.188** 

.722** 
 
จากตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
กับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ  .722   

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายด้านกับผล
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวม  
พบว่า  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านผู้บริหารกับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือ โดยภาพรวม พบว่า  มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ค่อนข้างสูง  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  .683 

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านครูที่ปรึกษากับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  โดยภาพรวม  พบว่า                    
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  คือ

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ  .283 

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านงบประมาณกับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  โดยภาพรวม  พบว่า  มีความ 
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า   มีค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ  .244 

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านอาคารสถานที่กับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม  พบว่า  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  .504 

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเ รียนด้านชุมชนกับผลการด า เนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวม  พบว่า  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ า  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ  .188 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนกับผล
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้ 

1.  ปัจจัยการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมาก ( ̅= 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ระดับความเหมาะสมของปัจจัยการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สูงสุด คือ ด้านชุมชน ( ̅= 4.31) รองลงมา
คือ ด้านอาคารสถานท่ี( ̅= 4.16) ส่วนระดับความเหมาะสมของ
ปัจจัยการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น้อยที่สุด 
คือ ด้านงบประมาณ ( ̅= 3.71) 

ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยรวมของสถานศึกษาทุกขนาด และแต่ละขนาด 
ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยแวดล้อม
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกือบทุกด้านมี
ความเหมาะสมในการส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน แต่จากผลของการวิจัยที่น่าสังเกต พบว่า 
ปัจจัยด้ านชุมชน เป็นปัจจัยที่มี คะแนนเฉลี่ ยสูงสุดของ
สถานศึกษาทุกขนาด แสดงให้เห็นว่า ชุมชนหรือผู้ปกครองน้ัน
เป็นบุคคลที่จะได้รับผลจากพฤติกรรมของนักเรียน  ถึงแม้จะ
ไม่ได้มีความรับผดิชอบในกิจการของโรงเรยีนเตม็ที่ก็ตาม  แต่ผล
ของพฤติกรรมของนักเรียน  ก็จะตกไปอยู่กับชุมชนหรือ
ผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองมีการติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัว
นักเรียนอยู่แล้ว  ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้ดี
ยิ่งข้ึน  ท าให้ทางโรงเรียนสามารถน าข้อมูลพื้นฐานท่ีได้มาใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง  ส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารงานของผู้บริหาร  และการจัดกิจกรรมของครูที่ปรึกษา
บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ กรม
สุขภาพจิต (2553)  ที่พบว่า  คุณลักษณะของโรงเรียน  ที่
ประสบความส าเร็จมาจากปัจจัยพื้นฐานคือ  เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ส่วนปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือ ปัจจัย
ด้านงบประมาณ ซึ่งผลการวิจัย พบว่า สถานศึกษาแต่ละขนาด
ล้วนมีคะแนนเฉลี่ยด้านงบประมาณต่ ากว่าทุกด้าน แสดงให้เห็น
ว่า ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่มีปัญหาในสถานศึกษาทุก
ขนาด เนื่องมาจากการขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ในสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ที่เห็นได้ชัด คือ การขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการสอน และสิ่งสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่ไม่เพียงพอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สวนจันทร์ (2553) ที่พบว่า 
ความเหมาะสมของปัจจัยแวดล้อมด้านงบประมาณของ
สถานศึกษาเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานตามโครงการ/
แผนปฏิบัติการ ทุกกิจกรรมในสถานศึกษาทุกแห่ง 

2.  ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยรวมมีระดับผลการ
ด าเนินงานดี ( ̅= 4.06)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับ
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระดับผล
การด าเนินงาน สูงสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
( ̅= 4.22) รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน ( ̅= 4.17) ส่วนระดับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนน้อยที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ( ̅= 
3.92)  

ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม
ของสถานศึกษาทุกขนาด และแต่ละขนาด มีระดับผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดีทุกด้านแต่ด้านการคัดกรองนักเรียน มี
ค่าต่ ากว่าทุกด้าน อาจกล่าวได้ว่า ผลการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนใหญ่ทุกสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับการวิจัยของ พัชราภรณ์เดชสุภา 
(2551) ซึ่งพบว่า นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปใน
ทุกด้าน  ท าให้คุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนได้รับ
การพัฒนาให้สูงขึ้น  เพื่อให้ เป็นไปตาม เกณฑ์สากลของ
ประชาชนโลก จึงเป็นเหตุผลให้ผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับดีทุกด้าน   

ข้อสังเกตที่ควรน ามาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่พบก็คือ 
ประเด็นด้านการคัดกรองนักเรียน ปรากฏว่าระดับผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับสุดท้าย
ของทุกด้านในแต่ละสถานศึกษาทุกขนาด แสดงให้เห็นว่า การ
คัดกรองนักเรียน มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่ง
อาจเป็นปัญหาในเรื่องการขาดการติดตามผลที่ไม่ตอ่เนื่องของครู
ที่ปรึกษาหรือของสถานศึกษาในกรณีที่นักเรียนเกิดปัญหาในการ
ใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียน เกี่ยวกับครอบครัว 
หรือสุขภาพ ท าให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการออกโรงเรียน
กลางคัน ซึ่งเป็นปัญหามากในวงการศึกษาของไทย  สอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2556)  ที่
พบว่า  ปัญหาคุณภาพของการศึกษาไทยตกต่ าเน่ืองมาจาก
เยาวชนตกอยู่ท่ามกลางปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ที่นับวันจะ
รุนแรงขึ้น  จึงจ าเป็นต้องหาทางช่วยเหลือให้เร่งด่วน โดยให้
สถานศึกษาขับเคลื่อนเป็นนโยบายหลักหรือโครงการหลักของ
เรียนรู้ในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ทราบปัญหาของ
นักเรียนอย่างละเอียดทุกด้านเพื่อช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
และคุณภาพการศึกษาท่ีดีขึ้น 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกกับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสั มพันธ์ อยู่ ใ น ระดั บสู ง  ( rxy=.722)  เ มื่ อพิ จ า รณา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมในภาพรวม กับผลการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นรายด้านทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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นอกจากนี้  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายด้าน  กับผลการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ  เป็นรายด้าน  มีความสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ  .01  จ านวน  13  
คู่  มีจ านวน  1  คู่  ที่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  คือ  ปัจจัย
แวดล้อมด้านอาคารสถานที่กับผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  ในส่วนที่มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า  มีจ านวน  6  คู่  ได้แก่  ปัจจัยแวดล้อมด้าน
ครูที่ปรึกษากับผลการด าเนินงานด้านการคัดกรองนักเรียน  
ปัจจัยแวดล้อมด้านครูที่ปรึกษากับผลการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน  ปัจจัยแวดล้อมด้านครูที่ปรึกษากับผล
การด าเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียน  ปัจจัยแวดล้อมด้าน
งบประมาณกับผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน  ปัจจัยแวดล้อมด้านชุมชนกับผลการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  และปัจจัยแวดล้อม
ด้านชุมชนกับผลการด าเนินงานด้านการส่งต่อนักเรียน  

จากผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมของปัจจัย
แวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ระดับความเหมาะสมมาก ผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจึงมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งในภาพรวม
ทั้งหมด  และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยแวดล้อม
ด้านผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่ และ
ชุมชน ก็มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อันธนา  มงคลสินธุ์  (2548) 
พบว่า ครูทุกคนในฐานะกลไกลขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในงานด้านต่าง ๆ ภายโรงเรียน  จะมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียน  นอกจากนั้นครูที่ปรึกษาต้องด าเนินการตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีดิ์   เปรมภูษิตานนท์ 
(2552)  พบว่า  การปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย  ต้องอาศัยปัจจัย
แวดล้อมทางด้านต่างๆของโรงเรียนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานจึงเกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของระบบเพราะต่างมี
จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมการท างานไปในทิศทางเดียวกันใน
การปฏิรูปการศึกษา โดยมีการก าหนดนโยบายและการบริหาร
องค์กรและทรัพยากรต่าง ๆ  ของโรงเรียนให้สอดรับกับการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อเนื่อง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สราวุฒิ  แก้วจรัญ  (2555)  พบว่า  การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ด้านการส่งต่อ  ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน  ด้านการคัดกรอง  และด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา
นักเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีการสร้ างความตระหนักและ
ความส าคัญ  การก ากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นจริง 
เป็นจัง  และมีการติดตามและดูแลอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งมี
ครูและฝ่ายที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่  
เพราะครูได้รับการอบรมปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพมา
โดยตลอด  โดยเฉพาะทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องกันและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน  ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติการศึกษาของไทย  และมีการส่งเสริมสนับในด้าน 
ต่าง ๆ  ให้กับคุณภาพการศึกษามากขึ้น  พร้อมมีการก ากับ 
ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานตลอดเวลา  จึงท าให้มีการ
พัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในมีความเหมาะต่อการท างาน            
จึงท าให้ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
คุณภาพตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์จ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบ 4 ด้าน คือ ปัจจัยแวดล้อมด้านผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ เชิงลบกับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
วนิดา  เพริศแก้ว (2552) เพราะผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้
ครูจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท าให้ครูที่ปรึกษาเอาใจใส่
นักเรียน  ด้วยความรักและเมตตา ประกอบกับครูที่ปรึกษาได้ไป
เยี่ยมบ้านอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาในกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพูดคุย
และสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่
เข้มแข็งมีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงท าให้การ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีบทบาทที่น้อยลง 

ปัจจัยแวดล้อมด้านครูที่ปรึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับ 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ์  เดชสุภา  (2551) 
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พบว่า ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมานโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตการศึกษามี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้โรงเรียนน าระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไปด าเนินงานให้เข้มแข็งต่อเนื่องและก่อให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนท าให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิดการ
ตื้นตัวพร้อมจะปฏิบัติงานตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยได้ก าหนดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมแนะแนว  
และกิจกรรม โฮมรูม โดยแต่ละกิจกรรมเป็นการให้ค าปรึกษา
ฝึกอบรมแก่นักเรียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
พัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นที่ปรึกษาหรือแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีแก่นักเรียน  การเฝ้าระวังความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
หรือประพฤติที่ไม่เหมาะสม ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและ
ผ่านพันไปด้วยดี ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข ท าให้กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนจึง
ลดบทบาทความส าคัญลง 

ปัจจัยแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุรัชต์  ชาตะรัตน์  (2550) 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และในส่วนของ
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโรงเรียนมี
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถน าข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย และมี
อุปกรณ์การเรียน การสอนที่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน ท าให้
ระบบการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ท าให้บุคลากรมีความพร้อม
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี ท าให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเอาใจใส่ 
รับทราบถึงปัญหาของนักเรียนที่พบในโรงเรียน ซึ่งด าเนินงานที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
และหลากหลายตามความสนใจของนักเรียน ตามมาตรฐาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จึงท าให้การ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีบทบาทที่น้อยลง 

ปัจจัยแวดล้อมด้านชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งเสริม
พัฒนานักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ  (2547)  ที่พบว่า ชุมชนหรือผู้ปกครอง
นั้นเป็นบุคคลที่จะได้รับผลจากพฤติกรรมของนักเรียน  ถึงแม้จะ
ไม่ได้มีความรับผดิชอบในกิจการของโรงเรยีนเตม็ที่ก็ตาม  แต่ผล
ของพฤติกรรมของนักเรียน  ก็จะตกไปอยู่กับชุมชนหรือ
ผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองมีการติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกั บตัว
นักเรียนอยู่แล้ว  ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น  ท าให้โรงเรียนสามารถน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง  ส่งเสริมการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
การบริหารงานของผู้บริหาร  และการจัดกิจกรรมของครูที่
ปรึกษาบรรลุ เป้าหมายในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   

ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  (2557)  ที่
พบว่า  ปัจจัยทางด้านชุมชน  ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่  ในเรื่องของชุมชนที่เจริญ
แบบเมือง  ท าเลที่ตั้งของโรงเรียน  การให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียน  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และการเล็งเห็นความส าคัญของ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้ปกครอง  ตลอดจน
ลักษณะการประกอบอาชีพ  สอดคล้องกับ กรมสุขภาพจิต  
(2553)   ที่พบว่ า   คุณลักษณะของโรงเ รียน  ที่ประสบ
ความส าเร็จมาจากปัจจัยพื้นฐานคือ  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียนจึงท าให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนมีบทบาทท่ีน้อยลง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1. ปัจจัยแวดล้อมกับผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธ์กันในทางบวกในภาพรวม อยู่
ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะปัจจัยแวดล้อมด้านผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กันกับผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในภาพรวมสูงสุด เมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ ดังนั้น แสดงว่า
หากผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานระบบการดูแล



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1340

ช่วยเหลือนักเรียน ก็จะท าให้ผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายการศึกษา 
 2. ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมน้อยกว่า
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาและต้องมีการวาง
แผนการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด 
 3.ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความเหมาะสมมากกว่า
ปัจจัยด้านอื่น ๆ ดังนั้นหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครูที่ปรึกษาควรจัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้มีการการศึกษาจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
และมีการน าข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการคัดกรอง มีความเหมาะสมน้อยกว่าปัจจัยด้านอื่น ๆ 
ดังนั้นหัวหน้างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา
ควรจัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีการคัด
กรองนักเรียนอย่างเป็นระบบและการสร้างความเข้าใจที่ดีกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียนเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความ

อนุเคราะห์ค าแนะน าและให้การช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สรรฤดี  ดีปู่  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ  ตลอดจนตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่อง  ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด  และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณ  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ   
บุญจันทร์  ดร.จตุรงค์  ธนะสีลังกูร   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                
นายฉลองงามคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม              
นายสมศักด์ิ  ศรีพฤกษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกู่สวนแตง

พิทยาคม  นายศาสตราย์  สายสุนันทรารมย์  ครูโรงเรียนตูม
ใหญ่วิทยา   

ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการท าวิจัย  ช่วยให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  นายมานัส  เวียงวิเศษ  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูทุก
ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้
เครื่องมือและการเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ  คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้  ประสบการณ์แก่ผู้วิจัย  และขอบคุณเพื่อน 
ๆ พี่ ๆ น้องๆ  สาขาบริหารการศึกษารุ่นที่ 16  ทุกคนที่ให้ 
ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการศึกษาและในการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ  บิดา  มารดา  รวมทั้งสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน  และคอยเป็น
ก าลังแรงใจในเรื่องการเรียน จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน 152 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานt-test F-test ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอยู่
ในระดับมาก ด้านที่มากท่ีสุดคือ ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ด้านที่มาก
ที่สุดคือด้านคุณธรรม  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิม
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันนักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิม
ต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

ABSTRACT 
This research aims to 1) Study the factors in educational environments and  thelearning achievement of 

accountancy student. 2) Compared theopinion regarding the factors in educational environments andlearning 
achievement of accountancy student classified as personal data.Questionnaires were used to collect data from 
sample; accountancy student 152 people. Analyzed data by descriptive statistics t-test F-test. The results showed 
thatthe opinion about the factorsin educational environmentswere at a hith level, the highest was the student's 
responsibility.The learning achievement wereat a high levels, and the highest was the virtue.A comparison of 
openiontowards educational environment factors found that, Students with different gender  have  different 
opinions atthe statistical significance level .05, the opinonof students with different academic background were 
not different. The learning achievement of student with different gender, academic background were not different. 
 

 

 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
Key Words :factors in educational environments,  learning achievement 
*อาจารย ์คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
**อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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บทน า 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกท าให้มีการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี 
รวมทั้งการขยายตัวของการเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลต่อรูปแบบ
ของระบบการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลก การเปิดเสรี
ทางการเงินท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
การด าเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเคร่ืองมือที่
หลากหลาย ส่งผลให้เกิดความจ าเป็นท่ีต้องมีแนวปฏิบัติทางการ
บัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ยังมี
ผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาก าลังคนในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ 
ความสามารถ ในระดับสากลและสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ2555 - 2559)  ระบุว่าอุดมศึกษาไทย เป็นแหล่งความรู้ที่
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤต และช้ีน าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของชาติและท้องถิ่นไทยบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มประชาคมอาเซียน โดย
ให้มีการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน สามารถท างานเพื่อด ารงชีพตนเองและ
เพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุข
ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิง
รุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และเป็นวิชาชีพที่
ยอมรับของสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ด้านการศึกษา 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพื่อเปิด
โอกาสการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนในทุกวัย เป็นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติและค่านิยม ด้านการศึกษาของคน
ไทย โดยเริ่มต้นจากการสร้างระบบการรับนักศึกษาเชิงรุก ที่สุด
สอดคล้องกับความปรารถนา พรสวรรค์และศักยภาพของผู้เรียน 
ตรงตามความต้องการของตลาดงาน เช่ือมโยงกระบวนการ
เรียนรู้ทุกระดับการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย “โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรูไ้ดต้ลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาก าลังคนของชาติ”  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือ สถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น 
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้

พัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เรียนรู้และผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม  สามารถแข่งขันกับประชาคมอาเซียนได้  

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ให้
มีความสอดคล้องและตอบสนองความจ าเป็นต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแข่งขันในระดับสากล 
เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพ
บัญชีได้อย่างเหมาะสม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการเงิน ธุรกรรมต่างๆ ใน
ตลาดโลก รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม    

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษา
ในปัจจุบัน ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
ผู้สอน  สื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอน  ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมช้ันเรียน  
สภาพสังคมของช้ันเรียน  ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับ
ครอบครัว  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่ ง เน้น
ความส าคัญกับการเรียนให้กับผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการศึกษา การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการศึกษานั้น  
ท าให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นมาเป็นผู้
ช้ีแนะแหล่งวิทยาการความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา (สา
ริณีย์  เบี่ยงกลาง : 2551)  ส าหรับผู้เรียนในปัจจุบันพบว่าส่วน
ให ญ่ประสบ ปัญหาด้ า นพฤติ ก ร รมอั น เ ป็ นผลมาจ าก
สภาพแวดล้อมของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปท าให้เกิดพฤติกรรมการเรียน
แบบและทัศนคติที่เปลี่ยนไป  โดยเฉพาะพฤติกรรมและทัศนค
ตดในการเรียน การขาดวินัยในตนเอง  การเข้าเรียนสาย  การ
ขาดเรียน   การไม่เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนในแต่ละ
รายวิชา  และการไม่เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบในแต่ละ
ครั้ง  สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีผลการเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ มีบทบาทและหน้าที่ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรยีนรู้และผลิตบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  พัฒนาศักยภาพของ
ผู้ เรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน เช่ือมโยง
กระบวนการเรียนรู้ทุกระดบัการศึกษา ที่ครอบคลุมการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย “โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาก าลังคนของชาติ” ซึ่งสอดคล้อง
กับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือ สถาบันอุดม 
ศึกษาของท้องถิ่น “แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาวิชาการ
บัญชี  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการ เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแนวทางจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสม และเพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มี
คุณภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล(เพศ, วุฒิการศึกษาเดิม, รายได้รวม
ต่อเดือนของผู้อุปการะ) 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณประชากร

คือศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 รหัสหมู่เรียน  55  และหมู่เรียน 56 ระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จ านวน 214 คน   

กลุ่มตัวอย่างก าหนดขนาดโดยการเปิดตาราง เครจซ่ี
และมอร์แกน (R.V.Krejcie andD.w.Morgan, 1970: 607-610) 

ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 152 คน  สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธี
จับฉลากจากรายชื่อนักศึกษา 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบไปด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check–list) ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระบบการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยในปัจจุบัน สถานภาพ
ระหว่างบิดามารดา ผู้อุปการะค่าเล่าเรียน อาชีพผู้อุปการะ 
รายได้รวมต่อเดือนของผู้อุปการะ ท่ีพักอาศัยในปัจจุบัน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม              
ด้านการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา 
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน 
ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว และด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย เป็นแบบมาตราส่วนระดับประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ตอนที่ 3ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification 
Framework :TQF) เป็นแบบมาตราส่วนระดับประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการหาดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินแล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item–Objective Congruence: IOC) ซึ่งแบบสอบถามมีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00  และการตรวจสอบความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยการน าไปทดลองใช้กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คนแล้วหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอน
บาธ(Cronbach's Alpha Coefficient)ซ่ึงพบว่า แบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.867 

การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อก าหนดวันเวลาในการเข้าพบนักศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลาด าเนินการ 1 สัปดาห์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบสมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้การ
ทดสอบแบบที ท่ีเป็นอิสระต่อกัน  (Independent t-test) และ 
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การทดสอบแบบเอฟ(F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA)หากพบความแตกต่าง จะ
ด าเนินการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD  

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า นักศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 152 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง             
คิดเป็นร้อยละ 92.10 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 7.90 อายุของ
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 19 -22 ปี              
คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาคือ อายุ 23 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 21.70  วุฒิการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ส่วนใหญ่เป็นวุฒิ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมาคือ               
ม.ปลาย คิดเป็นร้อยละ 30.90 และ วุฒิปวช. คิดเป็นร้อยละ 
15.10 
 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีบิดา-มารดา 
เป็นผู้อุปการะค่าเล่าเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.7  อาชีพของผู้
อุปการะส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.90  
รายได้ต่อเดือนของผู้อุปการะส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ10,001 – 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.70 และ ระดับ ไม่เกนิ 10,00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.00  นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พัก
อาศัยอยู่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 87.50 และพักอาศัยอยู่ที่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 12.50  
 การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
การศึกษาปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

ด้านการศึกษา 
ความคิดเห็น แปลผล 
 ̅ S.D. 

ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา 4.06 0.38 มาก 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.96 0.42 มาก 
ด้านเนื้อหาวิชา 3.83 0.38 มาก 
ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน 3.96 0.40 มาก 
ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว 3.99 0.48 มาก 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยั 3.81 0.48 มาก 

โดยรวม 3.93 0.26 มาก 

จากตาราง 1 นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพ 
แวดล้อมด้านการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 3.93)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่
มากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา(  ̅= 4.06) 
รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัว (  ̅= 3.99) ด้าน

อาจารย์ผู้สอน (  ̅= 3.96) และด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน                     
(  ̅= 3.96)   

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification 
Framework :TQF) ปรากฎผลดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ ระดับผลสมัฤทธิ ์ แปลผล 
 ̅ S.D. 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 4.16 0.67 มาก 
2.  ความรู ้ 3.91 0.63 มาก 
3.  ทักษะทางปัญญา 4.00 0.58 มาก 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.13 0.60 มาก 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.07 0.62 มาก 

โดยรวม 4.06 0.46 มาก 
 

จากตารางที่  2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.06) โดย
ทักษะที่มีผลสัมฤทธิ์มากที่สุดคือ คุณธรรมจริยธรรม (  ̅= 4.16) 
รองลงมาคือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (  ̅= 4.13)  และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (  ̅= 4.07)     

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
การศึกษา จ าแนกตามเพศ ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม              
ด้านการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 

ชาย( ̅) หญิง 
( ̅) 

t 

ด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษา 

4.51 4.02 4.134** 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.04 3.95 1.046 
ด้านเนื้อหาวิชา 3.74 3.84 .859 
ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน 4.05 3.95 1.130 
ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครวั 4.05 3.98 1.020 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวทิยาลัย 

3.84 3.81 0.423 

โดยรวม 34.04 3.93 2.974** 
** p< .01 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา โดยรวมแตกต่าง
กัน โดยเพศชาย มีระดับความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญงิ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในด้านความรับผิดชอบของนักศึกษา โดยเพศชายมี
ระดับความคิดเหน็สูงกว่าเพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
การศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชา
การบัญชี  ดังแสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 

ม.ปลาย 
( ̅) 

ปวช. 
( ̅) 

ปวส. 
( ̅) 

F 

ด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษา 

4.00 3.92 4.13 3.720* 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 3.87 4.00 3.99 1.406 
ด้านเนื้อหาวิชา 3.95 4.02 3.71 10.299** 
ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน 3.98 3.95 3.95 0.131 
ด้ านความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว 

3.88 3.94 4.06 2.377 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวทิยาลัย 

3.85 3.77 3.80 0.305 

โดยรวม 3.92 3.94 3.94 0.070 
* p< .05 

จากตารางท่ี 4 พบว่านักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิม
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมด้านการศึกษา
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความ
รับผิดชอบของนักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ 
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
การศึกษา จ าแนกตามรายไดร้วมต่อเดือนของผู้อุปการะดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน 
การศึกษา จ าแนกตามรายได้รวมต่อเดือนของผู้อุปการะ 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ด้านการศึกษา 

ไม่เกิน 
10,000 
บาท( ̅) 

10,001- 
15,000 
บาท 
( ̅) 

t 

ด้านความรับผิดชอบของ
นักศึกษา 

4.08 4.03 0.779 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.00 3.92 1.294 
ด้านเนื้อหาวิชา 3.81 3.86 0.895 
ด้านความสัมพันธ์ต่อเพื่อน 4.01 3.92 1.431 
ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครวั 3.91 4.06 1.990* 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวทิยาลัย 

3.80 3.81 0.101 

โดยรวม 3.94 3.93 0.036 
* p< .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาที่ผู้อุปการะมีรายได้รวม
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
การศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านความสัมพันธ์ทางครอบครัวมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  ส่วน
ด้านอื่นๆมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด จ าแนกตาม เพศปรากฎผล       ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ าแนกตามเพศ 

 

ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู ้ ชาย 
( ̅) 

หญิง 
( ̅) 

t 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 4.08 4.17  0.466 
2.  ความรู ้ 3.85 3.91 0.319 
3.  ทักษะทางปัญญา 4.11 4.00 0.659 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

3.85 4.16 1.689 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.08 4.07 0.075 

โดยรวม 4.00 4.06 0.461 
จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มี

เพศต่างกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ท้ังโดยรวม
และรายด้าน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม ปรากฎผล              
ดังแสดงในตารางที ่7 

ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ าแนกตามวุฒิการศึกษาเดิม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้
ม.ปลาย 

( ̅) 
ปวช. 
( ̅) 

ปวส. 
( ̅) 

F 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 3.99 4.15 4.26 2.549 
2.  ความรู ้ 3.80 3.93 3.96 1.005 
3.  ทักษะทางปัญญา 3.95 3.97 4.04 0.432 
4. ทั กษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

3.99 4.15 4.21 1.944 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ         
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.13 3.87 4.10 1.491 

โดยรวม 3.97 4.02 4.12 1.533 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิม
ต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี จ าแนกตามรายได้รวมต่อเดือนของผู้อุปการะ 
ปรากฎผล ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจ าแนกตามรายได้รวมต่อเดือน 
ของผู้อุปการะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ ไม่เกิน 
10,000 
บาท 
( ̅) 

10,001-
15,000 
บาท 
( ̅) 

t 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 4.18 4.14 0.380 
2.  ความรู ้ 4.04 3.79 2.436* 
3.  ทักษะทางปัญญา 4.03 3.97 0.698 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.12 4.14 0.267 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.10 4.05 0.429 

โดยรวม 4.09 4.02 0.977 
* p< .05 

 จากตารางที่ 8 พบว่านักศึกษาที่ ผู้อุปการะมีรายได้รวม
ต่อเดือนต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน                  
ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและราย
ด้านเนื่องจากสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนภายใต้กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และ ภายใต้การก ากับ
ของสภาวิชาชีพการบัญชี ซึ่งมีข้อก าหนดด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ ชัดเจน ทั้งในด้านของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้               
องค์ความรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่จะท าให้นักศึกษามีมาตรฐานตรง
ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนดสอดคล้องกับ Klausmier (1961,  
อ้างใน ปิยะ  บัณฑิตสกุลชัย.  2550 :หน้า 8) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากเกิดจากตัวผู้เรียนและครู
แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีก 
6 ประการ  คือ1) คุณลักษณะของผู้เรียน 2) คุณลักษณะของ
ผู้สอน 3) พฤติกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 4) คุณลักษณะ
ของกลุ่ม 5) คุณลักษณะของพฤติกรรมเฉพาะตัว 6) แรงผลักดัน
ภายนอก ได้แก่ บ้าน สิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี           
อยู่ในระดับสูง ทั้งโดยรวมและรายด้านเนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนของสาขาการบัญชี มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะ                
ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยกระบวนการเรียนการสอนมีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพื่อติดตามว่า
นักศึกษาสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนหรือไม่ รวมถึงมี
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับ  วิลาวัลย์ กองสะดี (2552 : 
หน้า 17) ที่กล่าวว่าผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะปรับ
พฤติกรรมนิสัยการเรียนให้ได้ จะเป็นหนทางที่น าความส าเร็จมา
สู่ตนเอง 
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 ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มากที่สุดคือด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เนื่องจาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด มีปรัชญาในการด าเนินงานอย่างเด่นชัดคือการมุ่งเน้นให้
นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยมีการสอดแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
คิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการศึกษา   เนื่องจากรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของผู้หญิงกับผู้ชายมีลักษณะที่แตกต่างกันส่งผลให้
มีความคิดที่แตกต่างกัน   ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิม และ
รายได้รวมต่อเดือนของผู้อุปการะ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา และรายได้ของ                   
ผู้อุปการะ เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษา 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาเดิม และ รายได้รวมต่อ
เดือนของผู้อุปการะ พบว่า ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ดังกล่าว ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ข้อเสนอแนะ 
 จากกระบวนการวิจัย ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี ้
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนแตกต่างกัน ในการจัดการ
เรียนการสอน จึงควรน าข้อมูลด้านเพศ มาพิจารณาประกอบการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีเพศ
ต่างกัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างสมดุลโดยการจัดการเรียนการสอนควรมีการ
ส ารวจความต้องการของนักศึกษาต่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แล้วน าข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มาก
ที่สุดคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนสามารพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ชัดเจนมาก
ที่สุด ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยควรให้ความ
สนับสนุนต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในระดับหนึ่ง  เพื่อให้การวิจัยมีความครอบคลุมใน
ทุกมิติ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเครื่องมือการสัมภาษณ์
เจาะลึก  หรือการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จะท า
ให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
  2.2  ควรมีการวิจัยที่ก าหนดตัวแปรอิสระเป็น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เจาะจงเฉพาะเรื่องมากขึ้น
เพื่อให้เห็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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การศึกษาการเตรียมความพร้อมของครูในด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                             
กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร                                                 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

Study of Teachers’ Readiness for Instructional Management Oriented towards ASEAN 
Economic Community of Catholic Private Schools in the Bangkok Archdiocese,                            

under the Office of the Private Education Commission. 
สุรภฏั  ธัญวงศ์ (SuraphatThanyawongse)* เสวียน  เจนเขว้า (SawienJenkwao)**  

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของครู เปรียบเทียบความพร้อมของครู จ าแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณ์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และศึกษาข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 332 คนโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่น
เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ one way anova ผลการวิจัย
พบว่า ความพร้อมของครูในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยความพร้อมในการใช้ภาษาต่างประเทศของครูในการจัดท าหลักสูตร
การศึกษา อยู่ในระดับต่ าสุดจากทุกหัวข้อ ครูที่มีอายุ และประสบการณ์ท างานต่างกัน จะมีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ           
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าครูต้องเร่งพัฒนา            
ขีดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารในชีวิต  
ประจ าวัน และพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นท่ีสุด 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the readiness of teachers’ learning 

management skills to ASEAN Economic Community of catholic private schools in the Bangkok Archdiocese under 
the Office of the Private Education Commission by gender, age, teaching experience and teaching subject. The 
sample, derived through a simple random sampling, was 332 of them. The research instrument was 
a questionnaire with the reliability of .93. The data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation, dependent t-test, and one-way ANOVA.The results of the research show that 
teachers’ readiness scores were in the medium criteria. The teachers’ ability to use foreign textbooks and media in 
the curriculum is the lowest.There were significant differences in readiness between teachers of different ages and 
different teaching experience at the statistical level of .05.As for the suggestions about preparation oriented 
towards AEC, teachers should be provided with training courses and opportunities to meet teachers from foreign 
countries, so that their English proficiency would be improved. 
 
ค าส าคัญ : ครู/การเตรียมความพร้อม/ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Key Words :teachers/readiness /ASEAN Economic Community 
* นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
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บทน า 
ในโลกเสรีนิยมอย่างเช่นในปัจจุบันนั้น พัฒนาการทางด้าน

เทคโนโลยี และเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันในเวที
ระดับชาติของแต่ละประเทศในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจึงทวี
ความดุเดือดมากขึ้น หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมโดยการ
สร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้นให้สามารถปรับตัว
และรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศชาติ
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่ างมั่นคงเท่าเทียมและยั่ งยืนการให้
ความส าคัญด้านการศึกษาจึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุก
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดในปี พ.ศ. 
2558 นี้คงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได ้นอกจากการรวมตัวกันเป็นภูมภิาค
เดียวของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nation : ASEAN)ก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) โดยจากข้อมูลของกรมอาเซียน (2552) การ
ร่วมมือในภูมิภาคนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองและขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกๆด้าน
รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผล
กระทบต่อภูมิภาคอาเซียน  

แม้ว่าอาเซียนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบอย่าง
มากมาย แต่จากการวิจัยกลับพบว่าคนไทยมีความรู้ในเรื่องของ
อาเซียนอยู่ในระดับต่ า ซึ่งผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการ
ผลิตก าลังคนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรกีารค้าบริการ
ด้านอุดมศึกษาของ รศ.ดร.นันทนาคชเสนี (2555) ผู้อ านวยการ
บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เกี่ยวกับทัศนคติและการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยส ารวจจากนักศึกษา 21,701 คน
จากมหาวิทยาลัยช้ันนาในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ระบุว่าประเทศไทยมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอยู่ในล าดับสุดท้าย 
คนไทยไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน
ประชาคมอาเซียน และยังขาดความรู้ และการเตรียมพร้อมที่ดี
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คุณภาพของครู ผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ให้การศึกษากับเด็ก ๆ และเยาวชนของชาติ เนื่องจากการศึกษา
เป็นกลไกในการปลูกฝังค่านิยมแนวคิดความเข้าใจกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างความ

เข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและ
เศรษฐกิจโลก  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเตรียมความพร้อม
ของครูตามตัวช้ีวัดการจัดการเรียนรู้ ของครูสู่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจน
ศึกษาถึงปัญหา  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางแก้ไขในการ
ด าเนินการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครู
เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมของครูสู่ความ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2.เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สอน 

3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของครูสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน ของครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 

โดยศึกษาการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของครูในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 35 โรงเรียน จ านวน 2 ,406 คนใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย เทียบสัดส่วนประชากรเพื่อหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน โดยใช้ตารางเครซี่ และมอร์แกน             
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างครู 332 คน 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 5
“อนาคตของการพัฒนาชุมชนสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน”
The Future of Development toward Stability, Prosperity and Sustainability in ASEAN Community

1352

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม การ
เตรียมความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สอน 

ตอนที่  2 การเตรียมความพร้อมของครูสู่ความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยยึด
ตัวช้ีวัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2554) 7 ตัวช้ีวัด ได้แก่  

ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
ตัวช้ีวัดที่ 3 ครูใ ช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อที่ เป็นภาษา 

ต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดที่ 4  ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ท้ัง
ระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 

ตัวช้ีวัดที่ 5   ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนรู้  

ตัวช้ีวัดที่ 6   ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการ
เรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

ตัวช้ีวัดที่ 7   ครูใช้ประสบการณ์การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ตัวเลือก มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
0.93 

ตอนที่ 3  เป็นส่วนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Opened 
end) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ส่งไปรษณีย์ถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 332 ฉบับ เพื่อให้ส่งแบบสอบถามคืนทาง
ไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 332 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

สถิติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ข้ อมู ล ได้ แก่  ค่ า ร้ อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) การพิสูจน์สมมุติฐานด้วยค่า t-test 

และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วย F-test มีเกณฑ์การ
แปลค่าเฉลี่ย ได้แก่  

1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพร้อมน้อยที่สุด  
1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพร้อมน้อย  
2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพร้อมปานกลาง  
3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพร้อมมาก  
4.51  -  5.00  หมายถึง มีความพร้อมมากที่สุด 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสภาพการเตรียมความพร้อมของครูสู่ความ

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า 

 
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 332 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 78.3 มีอายุมากกว่า 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.1 
มีประสบการณ์ท างาน 20 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 34.3 และเป็นครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 
17.5 

2. ความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง( x  = 3.47) 
เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับความพร้อมจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.93) รองลงมาครูใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ในการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ 
(Online) และออฟไลน์ (Offline) อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.68) 
ครูใช้ประสบการณ์การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.58) ครูผู้สอนมีความรู้
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมาก ( x  = 
3.57) ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้
ท้ังในประเทศ และในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.14)และสุดท้าย ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และครูใช้หนังสือ ต าราเรียน 
และสื่อที่เป็น ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้  มีความ
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พร้อมเท่ากัน อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.12) ตามล าดับดัง
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1ความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัคร สังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

ตัวช้ีวัดความพร้อมของครูสู่ความ             
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 
x  SD 

ระดับ 
ความ
พร้อม 

1.ครูผู้สอนมีความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

3.57 .581 มาก 

2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 

3.12 .820 ปานกลาง 

3.ครูใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อที่เป็น 
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 

3.12 .863 ปานกลาง 

4.ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการเผยแพร่ผลงาน ทั้ งระบบ
ออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline) 

3.68 .883 มาก 

5.  ครูใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนรู้ 

3.93 .517 มาก 

6.  ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ และ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.14 .766 ปานกลาง 

7 .   ครู ใช้ประสบการณ์การวิ จัย  สื่ อ 
นวั ตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เ รี ยนอย่ าง
ต่อเนื่อง 

3.58 .628 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.47 .533 ปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใน ของครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์และ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน พบว่า 

1. ความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสัง 
ฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างครูเพศชาย และเพศหญิง 
โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2. เปรียบเทียบความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างครูในแต่ละช่วงอายุ โดยรวม 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 

ครูที่มีอายุ 25 – 35 ปี จะมีค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด ( x  = 
3.64) และ ครูที่มีอายุ 46 ปีข้ึนไป จะมีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อย
ที่สุด ( x  = 3.30) 

3. เปรียบเทียบความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างครูที่มีประสบการณ์ท างาน
ต่างกัน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดย ครูที่มีประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี จะมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด ( x  = 3.61) และ ครูที่มี
ประสบการณ์ท างาน 20 ปี ขึ้นไป จะมีค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อย
ที่สุด ( x  = 3.27) 

4. เปรียบเทียบความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม           
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของครูสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน ของครู โรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด 2 
หัวข้อ คือ ครูควรได้รับการอบรม และพบปะกับผู้ร่วมวิชาชีพ
จากต่างประเทศ (ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ร้อยละ 30.0 และ 
ครูควรได้รับการส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ร้อยละ 25.0 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มากที่สุดอันดับแรกได้แก่ ครูใช้เทคนิคและ 
วิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรครู 
โดยเฉพาะในด้านการจัดท าแผนการสอน และการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน คุณครูจะได้รับเชิญให้ไปอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
อยู่เสมอสอดคล้องกับ เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ได้ศึกษา            
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียม
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ความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558  พบว่าการพัฒนาองค์ความรู้ และ            
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของบุคลากร เป็น
หัวข้อหลักที่ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเตรียมความพร้อม           
ของครูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 อันดับสองได้แก่ ครูสามารถในใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) ในการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล และ              
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offline) ครูรุ่นใหม่จะมีความคุ้นเคยกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นอย่างดี เพราะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยู่
เป็นประจ า สอดคล้องกับ เอกราช อะมะวัลย์ (2554) ได้ศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558  พบว่าความสามารถในการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
ต่อการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ครูส่วนใหญ่             
ให้ความส าคัญ และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

 ส าหรับความพร้อมที่มีน้อยที่สุดอันดับแรกได้แก่              
ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน จึงขาดความ
มั่นใจ และการอบรมภาษาอังกฤษแก่ครู ยังไม่มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารจริงได้  สอดคล้องกับการศึกษา
ของเปรื่อง กิจรัตน์ภร (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อม และปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียนระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาราชภัฏ โดยพบว่ายังขาดอาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญด้านภาษาของอาเซียน รวมถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และนักศึกษายังขาดโอกาสในการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร 

 อันดับที่สองได้แก่ ครูใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่อ
ที่เป็น ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะครู
ยังขาดความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว จึงไม่สามารถใช้ต าราต่างประเทศในการจัดการ
เรียนรู้ได้ และหนังสือต าราที่แปลจากต่างประเทศยังมีอยู่น้อย 
และไม่ทันสมัย สอดคล้องกับการศึกษาของสรศักดิ์ บัวแย้ม 
(2556) โดยศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต ระยอง 
2 สังกัดส านักงานเขนพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 18พบว่า

โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูให้มี
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ของอาเซียนใน
การจัดการศึกษา 

 เปรียบเทียบความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนระหว่างครูในแต่ละช่วงอายุ โดยรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ครูที่มีอายุ 25 – 35 ปี จะมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมมากที่สุด และครูที่อายุ 46 ปีขึ้นไป จะมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด ในการเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียน ดังนั้นผู้บริหารควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้ครูแสวงหา
ความรู้ โดยครูต้องมีส่วนในการกระตือรือร้นในการพยายาม
หาทางพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เปรียบเทียบความพร้อมของครูสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนระหว่างครูที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน โดยรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 5 – 10 ปี จะมีค่าเฉลี่ยความพร้อม
มากที่สุด ในขณะที่ ครูที่มีประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป จะมี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมน้อยที่สุด จะเป็นได้ว่าการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นเรื่องใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถใช้
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเตรียมความพร้อมได้เพียงอย่าง
เดียว แต่ครูต้องพยายามฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านภาษา และเทคโนโลยี เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอให้หน่วยงานหรือโรงเรี ยนจัด
กิจกรรมให้ จึงค่อยเริ่มศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 การศึกษาวิ จัยความพร้ อมของครู สู่ ค วาม เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ศึกษามี
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ครูต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษา 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเกิดความ
มั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ผู้บริหารสามารถให้การ
สนับสนุนได้โดยการจัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษ เปิดโอกาส
ให้ครูได้พบปะ พูดคุยกับชาวต่างชาติ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
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ภาษาอังกฤษ เช่นวันภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษพูดเสียง
ตามสาย จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ค าศัพท์น่ารู้ทุกวัน หรือทุก
สัปดาห์ โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถ
ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งครูควร
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเริ่มจากการใช้สื่ออย่างง่าย เช่นวีดีทัศน์ 
หรือวีดีโอจากต่างประเทศที่ตรงกับหน่วยการเรียนการสอน มา
ใช้ประกอบการสอน หรือใช้หนังสือภาพ ที่มีความน่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ส าหรับการจัดการการเรียนรู้              
ครูจะต้องพัฒนะทักษะการอ่านของตนเองเพื่อสามารถศึกษา
งานวิจัย หรือคู่มือการจัดการเรียนการสอนของต่างประเทศ             
มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ของตน หากไม่สามารถท า
ความเข้าใจต าราของต่างประเทศได้ ครูควรอ่านวารสาร
การศึกษา ที่มักจะมีการแปลบทความการศึกษาจากต่างประเทศ 
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ความคิดเห็นของครู นอกเหนือไปจากการแสดง           
ความคิดเห็นว่าโรงเรียนควรมีการจดัการอบรมดา้นภาษา การใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการดูงานที่ต่างประเทศแล้ว หลายคน
ยังให้ความส าคัญของการก าหนดแนวทางของชาติ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแสดง
ความเห็นว่าในปัจจุบัน ทางภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนใน
เรื่องของการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังจะเป็น            
ได้ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงคณะปกครอง
หลายครั้ง และนโยบายที่ก าหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี            
ท าให้โรงเรียนต่าง ๆ และบุคลากรเกิดความสับสน และไม่
สามารถเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้าย 
ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการให้ความส าคัญตอ่การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และแสดงออกถึงเจตคติที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาผลกระทบในการบริหารงานวิชาการจากการ

เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 2. ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเมื่อ
เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสวียน  เจนเขว้า ดร.ประพนธ์  หลีสิน  
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งคอยดูแลให้ค าปรึกษา
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลา             
การท าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร. พิชัย  
ชัยสงคราม  ดร. ณัฐพล  ชุมวรฐายี  ดร. วันชัย  ดนัยตโมนุท  
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การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย 
Analysis of University Performance Indicators 

 

สิทธิชัย  สอนสุภ ี(Sittichai Sonsupee)* 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างคือมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 9 สถาบันซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมลิสเรลผลการวิจัยพบว่า
โมเดลโครงสร้างของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย ท่ีพัฒนาตามสมมุติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
χ2 = 0.53,   df=5,   p-value=0.99,  GFI=1.00,   RMSEA=0.00, CN=1,263 โดยมีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ 1) คุณภาพคณาจารย์ 
ซึ่งวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตคือ สัดส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกและสัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 2) คุณภาพบัณฑิต ซึ่งวัดได้
ด้วยตัวแปรสังเกตคือ อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อัตราการจ้างงานของบัณฑิตปริญญาตรีและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
และ 3) คุณภาพงานวิจัย ซึ่งวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตคือ อัตราส่วนบทความตีพิมพต์่อคณาจารย์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to analyze and develop the structural relations model of the 

university performance indicators. The samples were composed of nine state universities in Thailand, which 
selected by multi-stage random sampling. The tool used in this research was work sheet for longitudinal data 
analysis. Data were analyzed using LISREL program. The results were as the structural model of university 
performance indicators which was developed based on assumptions has index of the goodness of  fit with  the  
empirical data  by the following criteria: χ2 = 0.53,  df=5, p-value=0.99,  GFI=1.00,  RMSEA=0.00,  CN=1,263.                 
The key elements include: 1) Faculty quality were measured by observed variables consisted of the proportion of 
Ph.D. per faculty, and the proportion of academic positions per faculty. 2) Graduates quality were measured by 
observed variables consisted of the ratio of students per faculty, employment rates of graduates of bachelor's 
degree, and satisfaction levels of graduate employers. 3) Researches quality were measured by observed variables 
consisted of the ratio of scholarly paper per faculty. 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ:  คุณภาพมหาวิทยาลัย, ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ 
Keywords: University Quality, Performance Indicators 

 

* อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
มหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ คือ 

การเป็นศูนย์รวมของวิชาความรู้ช้ันสูง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
วิทยาการเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม โดยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น และทรงโปรด
เกล้าให้สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก  
ที่ทรงดูแลรับผิดชอบกรมมหาวิทยาลัยในสังกัดของกระทรวง            
ธรรมการ ซ่ึงพระองค์ได้ทรงวางรากฐานปรัชญาการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยของไทยไว ้4 ด้าน ได้แก่ (สกอ.,2552) 

“(1) การเสาะหาวิชชา หรือเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้
เรียนท าการเสาะหาวิชชา เลี้ยงดูท านุบ ารุงนักปราชญ์ผู้สามารถ
เสาะหาวิชชา และใช้ผลนั้นมาสอนกุลบุตรได้ และการเป็นสมอง
ต้นความคิดของชาติ และเป็นสถานเลี้ยงคนดีของชาติ  

(2) ผลของการเสาะแสวงหาวิชชานี้ ต้องเอามาวางเป็น
แบบแผนส าหรับความประพตติของชาติ ทั้งทางธรรมะและ
วิทยาศาสตร์ เป็นหลักตัวอย่างการเป็นเครื่องวัด เป็นที่เก็บ
รวบรวมและจ าหน่ายเผยแพร่ความคิดของชาติเราเอง และช่วย
ท าการติดต่อกับคณะที่มีหน้าท่ีคล้ายกันกับของนานาชาติ  

(3) มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปะ วิทยาศาสตร์ 
เพื่อท าให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้างขวาง เห็นเหตุใกล้ไกล และใช้
ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผลประโยชน์แก่คณะ  

(4) มหาวิทยาลัยมีกิจสอบไล่กุลบุตร เพื่อวัดความรู้
ความสามารถและรับรองเป็นพยานโดยการให้ปริญญาแก่ผู้ที่
สมควร” 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้ขยายตัวและ
เปลี่ยนแปลงบริบทไปจากเดิมมาก เกิดการผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพไม่ตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสูงขึ้น ก่อให้เกิดวิกตติทางเศรษฐกิจและสังคม แสดง
ให้เห็นชัดถึงสภาพความอ่อนแอของระบบมหาวิทยาลัย(จรัส, 
2551) จากการขยายขนาดและจ านวนของมหาวิทยาลัย ส่งผล
ให้เกิดข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทรัพยากร การสนับสนุน
เทคโนโลยีการศึกษาท่ีพอเพียงการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยเริ่ม
เติบโตอย่างไร้ทิศทาง ไร้ขอบเขต และเริ่มมีความอ่อนด้อยใน
ด้านคุณภาพ การเปลี่ยนจากการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
ไปเป็นการอุดมศึกษาเชิงพาณิชย์ ที่มุ่งแสวงหาก าไรจากการ
ด าเนินการ (กตษณพงศ์, 2552) การอุดมศึกษาของไทยจึงไม่
สามารถพัฒนาได้ดีอย่างที่ควรเกิดวิกตติด้านประสิทธิภาพและ

คุณภาพมหาวิทยาลัยปัญหาความไม่ตรงเป้าหมายตามหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ปัญหาความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ
และน าไปสู่วิกตติการหย่อนความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ การอุดมศึกษากลายเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ผลิตสินค้า
และบริการมากกว่าการอุดมศึกษาที่เป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคม(วิจิตร, 2552)  

จากสภาพปัญหาความด้อยคุณภาพของมหาวิทยาลัย การ
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งขัดแย้งกับ
การลงทุนการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีโดยรวมอยู่ในล าดับต้นๆ 
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ แต่จากรายงานข้อมูลผลการจัด
อันดับคุณภาพสถาบันโดย SCImago Institutions Ranking 
เมื่อเทียบผลการจัดอันดับโลกและผลการจัดอันดับระดับภูมิภาค
เอเชียแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ติดอันดับ
คุณภาพเลย แต่ถ้าเทียบการจัดดันดับเฉพาะภูมิภาคอาเซียน 10 
อันดับแรก พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมหาวิทยาลัยที่ติด
อันดับ ได้แก่ ประเทศมาเลเชียติดอันดับมากที่สุด 5 สถาบัน 
รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ 3 สถาบัน ประเทศไทยติดอันดับ
เพียง 2 สถาบัน ได้แก่ อันดับ 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
อันดับ 9 มหาวิทยาลัยมหิดล(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557) 

ระบบการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มี
การใช้เกณฑ์การประเมินจากหลายหน่วยงาน เช่น เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ์การจัดล าดับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ 
เป็นต้น แต่การน าตัวช้ีวัดต่าง ๆ มาใช้ประเมินกลับไม่สามารถ
บ่งช้ีและวัดผลงานท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยได้ 
เนื่องจากระบบที่เน้นการประเมินกระบวนการ มากกว่าการ
ประเมินผลลัพธ์ การก าหนดตัวช้ีวัดจ านวนมากเกินความจ าเป็น 
ความแม่นตรงของการวัดกันได้ของตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณที่ใช้
เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถน าผล
การประเมินมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหรือการพัฒนามหาวิทยาลัยได้
อย่างเหมาะสม 
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ดั งนั้นงานวิจัยนี้ จึ ง เน้นการศึกษา วิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยเพื่อสร้าง
โมเดลดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเชิงสมมุติฐานว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่อย่างไรซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวัด
ความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่การนับ (counting) 
แต่มุ่งเน้นไปที่การวัด (measuring) และประเมิน (evaluate) 
ค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ (decision making) ซึ่งผล
การวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์ที่ต่อสถาบันอุดมศึกษา คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปจะได้รับสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบการด าเนินการส าคัญ ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 
การประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดกรอบนโยบาย                  
แผนยุทธศาสตร์และการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ค าถามการวิจัย 
1. ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ

ไทย มีองค์ประกอบอย่างไร 
2. โมเดลของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเชิง

สมมุติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่และมี
องค์ประกอบอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่ อศึ กษาวิ เ คราะห์องค์ประกอบของดัชนี ช้ี วั ด

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
2. เพื่อพัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของดัชนีช้ีวัด

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล

ที่เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative research) ใช้ระเบียบ
แบบแผนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlational research 
design)(Creswell, J. W., 2008) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังน้ี   

1. ตรวจสอบปัญหาการวิจัย (determine research 
problem) โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
วัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร 
ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือหลักเกณฑ์ รายงานสถิติ รายงาน

ประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง และรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดประชากรที่ศึกษา (identify populations to 
study) โดยระบุประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 81 สถาบัน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 9 สถาบัน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. ก าหนดตัวแปรที่ศึกษา (identify variables to 
study) โดยระบุตัวแปรและการวัดค่าข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิจัย
จากการสังเคราะห์หลักการทตษฎี และก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยเชิงสมมุติฐาน ซึ่ งประกอบด้วยตัวแปรดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติ จ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์
(FacPhd) สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ (FacPro) 
สัดส่วน คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก (StdFac) สัดส่วนของ
นักศึกษาปริญญาตรี (StdBache) อัตราการจ้างงานของบัณฑิต
ปริญญาตรี (StdJob) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(StdEmp) อัตราส่วน บทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์ (ResFac) 
อัตราส่วนเงินทุนวิจัยต่อคณาจารย์ (ResFund) และอัตราส่วน
งบประมาณต่อนักศึกษา (StdBud) โดยมีตัวแปรแฝง จ านวน 3 
ตัวแปร ได้แก่คุณภาพอาจารย์ (FAC)คุณภาพบัณฑิต (STD) 
คุณภาพงานวิจัย (RES) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย (data 
collect and research tools) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการวิ เคราะห์ข้อมูลระยะยาว 
(longitudinal data analysis) ซึ่งได้จากการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดทตษฎี โดยค านึงถึงความสอดคล้องตามหลักวิชาการ
และตรวจสอบกับผู้ เ ช่ียวชาญ หลังจากนั้นด าเนินการเก็บ
รวบรวมในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดย
ศึกษาจากรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 ซึ่งแหล่งข้อมูลคือ
เอกสารรายงานประจ าปีรายงานสถิติสารสนเทศและรายงาน
การประเมินตนเองการเลือกข้อมูลวิเคราะห์ใช้เฉพาะหน่วย
ตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล (analyze the 
data and represent the results) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการสถิติ โดยการวิเคราะห์สถิติพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่  (f) ค่าน้อยที่สุด (min) ค่ามากที่สุด (max) 
ค่าเฉลี่ย(  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) และการวิเคราะห์สถิติอนุมานใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) ได้แก่ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading: λ)
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์(squared multiple correlations: 
R2)ค่าสัมประสทิธิ์คะแนนองค์ประกอบ (factor scores regressions: 
FS) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(standard error: SE) และ
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ    (p-value<0.05) 

6. อภิปรายผลการวิจัย (interpret the results) อภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยอ้างอิงหลักการ ทตษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปข้อเสนอแนะการวิจัยและ  
แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบดัชนี ช้ีวัดประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย 
1.1 การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรสงัเกตได้ที่ใช้ส าหรับการวัด

ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยพบว่ามีตัวแปรดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ
ทั้งหมด จ านวน 126 ตัวแปร เมื่อใช้เกณฑ์พิจารณากลั่นกรอง
ตัว ช้ีวัดที่ มีค่ าความถี่สู งจากแหล่ งข้อมูล  จึ งได้ดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัติการ จ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่สัดส่วนคณาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 63.95 (min=47.41, 
max=89.20) สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการโดยเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 49.66 (min=34.28, max=64.24) อัตราส่วน
นักศึกษาต่อคณาจารย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 20 คน (min=8, 
max=37) สัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อย
ละ 74.79 (min=59.97, max=90.83)  อัตราการจ้างงานของ
บัณฑิตปริญญาตรีโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 72.82 (min=56.54, 
max=95.00) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 81.59 (min=73.60, max=86.80) อัตราส่วน
บทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 ฉบับ  

(min=0.12, max=2.43) อัตราส่วนเงินทุนวิจัยต่อคณาจารย์
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 435, 748 บาท (min=25,452,max=1, 
071,528) และอัตราส่วนงบประมาณต่อนักศึกษาโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 340,433 บาท (min=64,218, max=1,523,308) โดย
สรุปผลการการวิ เคราะห์ค่าสถิติ เบื้ องต้นของดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่าดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 
9 ตัวแปรโดยมีค่าไอเกน 3.130 หรือสัดส่วนความแปรปรวน
ขององค์ประกอบที่อธิบายด้วยตัวแปรสังเกตทุกตัวเป็นร้อยละ 
34.783 จากผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการมีค่าเท่ากับ - 0.18 
(>0.30) จึงเป็นตัวแปรที่ไม่ เหมาะสมส าหรับดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพโดยตัวแปรสัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และอัตราส่วนงบประมาณ
ต่อนักศึกษา มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นลบจึงไม่สอดคลอ้งกับ
ตัวช้ีวัดอื่น 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ เมื่อปรับค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบเป็นร้อยละเพื่อก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญและคัดเลือกตัวแปรสังเกตที่เหมาะสม พบว่าตัวแปร
ดัชนีช้ีวัดอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อัตราส่วนบทความ
ตีพิมพ์ต่อคณาจารย์อัตราส่วนเงินทุนวิจัยต่อคณาจารย์ มี
น้ าหนักความส าคัญมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 17 รองลงมาคือ
อัตราการจ้างงานของบัณฑิตปริญญาตรีมีน้ าหนักความส าคัญ
เท่ากับร้อยละ 13 และสัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรีมีน้ าหนัก
ความส าคัญเท่ากับร้อยละ 10 ตามล าดับ โดยสัดส่วนคณาจารย์
ที่มีต าแหน่งวิชาการมีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุดเท่ากับร้อย
ละ 4 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 

1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าผลการ
ทดสอบโมเดลดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเชิงสมมุติฐาน
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ทางสถิติ ได้แก่ χ2 = 13.27, df=13, p-value 
=0.42739, GFI=0.91, RMSEA=0.022 โดยองค์ประกอบของ
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยมีตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 7 
ตัวแปรได้แก่ 1) อัตราส่วนบทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์                   
2) สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 3) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4) สัดส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก           
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5) สัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรี 6) อัตราส่วนนักศึกษาต่อ
คณาจารย์และ 7) อัตราการจ้างงานของบัณฑิตปริญญาตรี  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เมื่อปรับค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบเป็นร้อยละเพื่อก าหนดน้ าหนัก
ความส าคัญและคัดเลือกตัวแปรสังเกตที่เหมาะสม พบว่าตัวแปร
ดัชนี ช้ีวัดอัตราส่วนบทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์มีน้ าหนัก
ความส าคัญมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 45 รองลงมาคือสัดส่วน
คณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการมีน้ าหนักความส าคัญเท่ากับร้อย
ละ 16 และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีน้ าหนัก
ความส าคัญเทา่กับร้อยละ 13 ตามล าดับ โดยอัตราการจ้างงาน
ของบัณฑิตปริญญาตรีมีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุดเท่ากับร้อย
ละ 1 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 และภาพที่ 1 

2. ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ของดัชนี
ช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย พบว่าโมเดลสมการโครงสร้าง
เชิงสมมุติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ ดังนี้ χ2 = 0.53, df=5, p-value=0.99, GFI=1.00,   
RMSEA=0.00, CN=1,263 

องค์ประกอบดัชนี ช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย                 
มีองค์ประกอบส าคัญจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพ
คณาจารย์ ซึ่งวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตสัดส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก (λ=6.18) และสัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ
(λ=-7.42) 2) คุณภาพบัณฑิต ซึ่งวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกต
อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ (λ=3.43) อัตราการจ้างงาน
ของบัณฑิตปริญญาตรี (λ=2.21) และระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต (λ=-0.88) 3) คุณภาพงานวิจัย ซึ่งวัดได้ด้วยตัวแปร
สังเกตอัตราส่วนบทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์  (λ=0.57)                  
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 และภาพที่ 2 

อภิปรายผล 
1. การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ

โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเที่ยงตรง (validity) ความเช่ือถือ
ได้ (reliability) ไม่เอนเอียง (unbias) เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
(practicality) และเป็นมาตรฐานสากล (universalization) 
พบว่ามีดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพที่มีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยช้ันน าของ 
Quacquarelli Symonds Limited, Times Higher Education, 
และ SCImago Institutions Rankings ประกอบด้วยดัชนีช้ีวัด

ประสิทธิภาพ 9 ตัวแปร ได้แก่1) สัดส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก คือจ านวนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ    
ต่อจ านวนคณาจารย์ท้ังหมด (THE, 2015; สกอ., 2556) 2)             
สัดส่วนคณาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ คือจ านวนคณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ 
เปรียบเทียบต่อจ านวนคณาจารย์ทั้งหมด (สกอ., 2556) 3)
อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ คือจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (QS, 2015; THE, 
2015) 4) สัดส่วนของนักศึกษาปริญญาตรี คือจ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีเปรียบเทียบต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดส่วนร้อย 
(THE, 2015) 5) อัตราการจ้างงานของบัณฑิตปริญญาตรีคือ
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าเปรียบเทียบต่อจ านวน
บัณฑิตทั้งหมดส่วนร้อย (สกอ.,2556; สมศ., 2555)6) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คือ ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมดส่วนร้อย (QS, 2015) 7) อัตราส่วน
บทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์คือจ านวนบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ทั้งหมดเปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด  (QS, 
2015; THE, 2015; สกอ., 2556; สมศ., 2555) 8) อัตราส่วน
เงินทุนวิ จัยต่อคณาจารย์  คือจ านวนเ งินทุนวิจัยทั้ งหมด
เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (THE, 2015; สกอ.
,2556) และ 9) อัตราส่วนงบประมาณต่อนักศึกษาคือจ านวน
งบประมาณทั้งหมดเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด
(สกอ.,2556) 

2.จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบที่ได้จากผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 วิธี มีดัชนีช้ีวัดที่ให้
ค่าความส าคัญขององค์ประกอบมากที่สุด (นงลักษณ์ และสุวิมล, 
2541) และมีความสอดคล้องกันคืออัตราส่วนบทความตีพิมพ์ 
ต่อคณาจารย์ซึ่งอาจเนื่องมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน าของประเทศไทย จึงส่งผลให้ค่า
ดัชนีช้ีวัดนี้มีความเด่นชัดมาก ซึ่งเป็นการยืนยันข้อสมมุติฐาน
ทางทตษฎีที่ว่าดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยที่ส าคัญมาก
ก็คือ จ านวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนคณาจารย์ทั้งหมดใน
มหาวิทยาลัย (QS, 2015; THE, 2015; สกอ.,2556; สมศ., 
2555) โดยหน้าที่หลักของคณาจารย์คือ การสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากนั้นจึงน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้และ              
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การปฏิบัติ ไปถ่ายทอดให้นักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 

3. จากผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างเชิง
สมมุติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ ได้แก่มีค่าไค-สแควร์ที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ช่ันความสอดคล้องมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หรือไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (χ2 = 0.53, df=5) มีค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่จะ
ปฏิเสธสมมุติฐานมากกว่า0.05 (p-value=0.99) ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องเปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมุติฐานมีค่ามากกว่า 
0.90 (GFI=1.00) ค่ารากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลัง
สองของการประมาณค่าที่บ่งบอกความไม่สอดคล้องของโมเดลที่
สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร มีค่าน้อย
กว่า 0.05 (RMSEA=0.00) มีค่าขนาดตัวอย่างวิกตติซึ่งเป็นดัชนี
ที่แสดงขนาดของตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนีความสอดคล้องของ
โมเดลควรมีค่ามากกว่า 200 (CN=1,263) (Schumacker,& 
Lomax, 2010; นงลักษณ์, 2542)โดยมีองค์ประกอบของดัชนีช้ี
วัดทีส่ าคัญจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) คุณภาพคณาจารย์ คือองค์ประกอบท่ีวัดได้ด้วยตัวแปร
สังเกต2 ตัวแปร ได้แก่ 1)สัดส่วนคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
เป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ที่มีศักยภาพ
และทักษะสูงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตงานวิจัยและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ (THE, 2015) เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง
แรงบันดาลใจในการใฝ่เรียนรู้การแสวงหาความรู้ของแก่นักศึกษา  
สัดส่วนท่ีดีควรอยู่ในระดับสูง และ2) สัดส่วนคณาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการ เป็นดัชนีช้ีวัดที่แสดงถึงคุณภาพของอาจารย์ที่มี
ความมุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้การผลิตผลงานวิชาการ เป็นผู้                        
มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ ที่น าไปสู่การเป็นผู้ช้ีแนะ
ช้ีน าการแก้ไขปัญหา สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคมประเทศ 
และน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา (จรัส, 2551) สัดส่วน
ที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับสูง  

(2) คุณภาพบัณฑิต คือองค์ประกอบที่วัดได้ด้วยตัวแปร
สังเกต3 ตัวแปร ได้แก่ 1)อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์เป็น
ดัชนีช้ีวัดความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ โดยคณาจารย์ต้องท าหน้าที่ในการดูแลนักศึกษา
อย่างจริงจัง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2)
อัตราการจ้างงานของบัณฑิตปริญญาตรี เป็นดัชนีช้ีวัดที่แสดงถึง

ผลงานส าคัญของมหาวิทยาลัยก็คือการผลิตบัณฑิตแล้วมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษาในอัตราส่วน
ควรอยู่ในระดับสูง และ 3)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ดัชนีช้ีวัดที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของนายจ้างต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต โดยคุณภาพของบัณฑิตจะส่งผลถึง
คุณภาพมหาวิทยาลัยในระยะยาวอัตราส่วนควรอยู่ในระดับสูง
(QS, 2015; THE, 2015) 

(3)คุณภาพงานวิจัย คือองค์ประกอบที่วัดได้ด้วยตัวแปร
สังเกต ได้แก่ อัตราส่วนบทความตีพิมพ์ต่อคณาจารย์เป็นดัชนีช้ี
วัดที่แสดงถึงผลงานส าคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากจ านวน
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดย
คณาจารย์ ของมหาวิทยาลั ย  ซึ่ ง เป็นผู้ ผลิ ตผลงานจาก
หลากหลายสาขาวิชาที่ ได้มีการอ้างอิงถึง มีผลกระทบสูงมี
คุณประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม ได้รับการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือสิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิ์อัตราส่วนที่ดีควรอยู่ในระดับสูง 
(QS, 2015; THE, 2015)นอกจากนั้นอาจเพิ่มดัชนีช้ีวัด
อัตราส่วนเงินทุนวิจัยต่อคณาจารย์ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะ ท้อน
คุณภาพงานวิจัยและความมีช่ือเสียงของคณาจารย์ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหลายแหล่งทุนวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.สถาบันการจัดอันดับหรือหน่วยงานที่รับรองมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาควรพิจารณาด าเนินการทบทวน
ก าหนดหลัก เกณฑ์และดั ชนี ช้ี วั ดการประ เมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยที่ไม่สร้างภาระงานเกินความจ าเป็น ซึ่งควรมุ่งเน้น
การประเมินผลลัพธ์ (results) และการก าหนดตัวช้ีวัดวัดผลงาน 
(performance) จ านวนน้อย จะดีกว่าการใช้ระบบที่เน้นการ
ประเมินกระบวนการ (process) โดยการก าหนดดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยที่สามารถเปรียบเทียบผลส าเร็จตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณที่มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติ เช่น มีความเที่ยงตรง มีความเช่ือถือได้ 
ไม่เอนเอียง มีความเป็นไปได้ในการวัด และเป็นมาตรฐานสากล 
เป็นต้น  

2. มหาวิทยาลัย ควรก าหนดกรอบนโยบายและระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยแบบองค์
รวม โดยใช้ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถวัดผล
ได้จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต 
และคุณภาพงานวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์การวัดให้เหมาะสมกับ
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บริบท และประยุกต์ ใ ช้กระบวนการถ่ายทอด ดัชนี ช้ีวัด
ประสิทธิภาพส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองค์กร 
ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะวิชาหรือหลักสูตรสาขาวิชา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สภามหาวิทยาลัย ควรประยุกต์ใช้เกณฑ์ดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย ส าหรับการก าหนดกรอบการ
ประเมินผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี 
คณบดี โดยก าหนดข้อบังคับระบบการจ่ายค่าตอบแทนการ
บริหารที่เ ช่ือมโยงกับดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ประจ าปีของหน่วยงานนอกจากนั้นควรมีระบบและกลไกการ
ถ่ายทอดตั ว ช้ี วั ดจากระดับหน่ วยงานไปสู่ ร ะดับบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานด้วย 

4. การวิจัยครั้งต่อไป อาจเพิ่มเติมการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
โมเดลสมการโครงสร้างดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย โดย
การใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรให้เหมาะสมกับ
บริบท ปรัชญา และสภาพแวดล้อม 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

Satisfaction of Parents towards the Education  Administration  in  
ChanumanwitthayakomSchool   The Secondary Education Service Area Office 29 

สุภัค  ถนอมพันธ์ (Supak  Thanompan)* 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบรหิารการศึกษาของ
โรงเรียนชานุมานวิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพและศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  
ปีการศึกษา  2557 จ านวน  291  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษาและด้านอาชีพ          
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า 
ด้านวิชาการ โรงเรียนควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนด้านครูผู้สอน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถของครู ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนควรมีการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้
ร่มรื่นมีที่น่ังให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ด้านพฤติกรรมนักเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และมี
การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับมาใช้อย่างเคร่งครัด และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบเป็นระยะ  

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study was to identify factors of parent satisfaction to the education 
administration of  ChanumanWittayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 29, 
then identify predictors of overall school satisfaction among four groups of parents variables: gender, age, 
education level and occupation factors. The samples were 219 parents of ChanumanWittayakom parents 
in academic year of 2014. The studying tools are questionares by using techniques of descriptive statistics, 
the researcher analyzed the data obtained in terms of percentage, means, standard deviation (S.D.) and 
the variance.In this studyindicated that parent satisfaction was in high level, to compare parent 
satisfaction in gender , age, education level and occupation in over all the statistically significant 
difference was at the level of 0.5 
Factors were found : in academic administration the school should find more education medias for the 
students, in teacher administration the school should give the right job to the teachers, in school 
environment the school should manage the pleasantness places for the students, in student behavior the 
school should give the strict rules to the students, in relationship between school and the parents the 
school should communicate to the parents more often. 

 
ค าส าคัญ :       ความพึงพอใจ,    การบริหารการศึกษา 
Key Words :   Satisfaction,     Education administration 
        * นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดปรัชญาและทิศทางการจัดการ ศึกษาที่ต้องการเห็น
ความมีส่วนร่วมทุกส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างสูงสุด จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่โรงเรียนและทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสนับสนุนทั้ง
บุคคลและงบประมาณตามแนวคิดการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ส าหรับหัวใจส าคัญของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน คือ การบริหารจัดการตามความต้องการ
และจ าเป็นของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการศึกษาโดยตรง จึงต้องมีหน้าที่ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมประเมิน โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนให้มากท่ีสุด (จ านง 
แจ่มจันทรวงศ์ และคณะ 2543 : 250 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคคลและสังคม
อย่างชัดเจน ซึ่งโรงเรียนก็เป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคคลในสังคมระบบการบริหารงานของ
โรงเรียนก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะให้บุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนั้นเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  ใน  5  
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน  ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของโรงเรียนดา้นพฤติกรรมนักเรียนและด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อจะได้น า
ข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาวางแผนในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงกับความมุ่งหวังของ
ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29   

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ชานุมานวิทยาคม    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29  จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคมสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  
 
ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยงข้อง 
 การศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ที่มีต่อการบรหิารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
ครั้งนี ้ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
  1.2  ความส าคัญของความพึงพอใจ 
  1.3  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและ
การบริหารโรงเรียน 
  2.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  2.2 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 3. องค์ประกอบของการบริหารการศึกษา 
  3.1 ด้านวิชาการ 
  3.2 ด้านครูผูส้อน 
  3.3  ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ของโรงเรียน 
  3.4  ด้านพฤติกรรมนักเรียน 
  3.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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วิธีการวิจัย 
 วิธีด าเนินการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29  ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีการศึกษา 2557 จ านวน
ทั้งสิ้น 1,200 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปีการศึกษา 2557  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 291 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของKrejcie and Morganและท าการสุ่ม
อย่างง่าย (Random Sampling) 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกเป็น จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ 
 2.  ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29  จ าแนกเป็น ด้านวิชาการ  ด้านครูผู้สอน  ด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน  ด้านพฤติกรรม
นักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่ างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ซึ่งพัฒนามาจาก
แบบ สอบถ าม ขอ งจั น ทนี  โ ตพู ล  ( 2 5 50 )  ซึ่ ง เ ป็ น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ชนิด 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

 ตอนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ มีลักษณะเป็นแบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29 จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือด้านวิชาการ  ด้านครูผู้สอน  
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน ด้าน
พฤติกรรมนักเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครองมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale)  5 ระดับ ตามวิธีของ  Likert  คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ 
คะแนน ดังนี ้
พึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากับ     5     คะแนน 
พึงพอใจมาก              เท่ากับ     4     คะแนน  
พึงพอใจปานกลาง เท่ากับ     3     คะแนน 
พึงพอใจน้อย เท่ากับ     2     คะแนน 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด เท่ากับ     1     คะแนน 
           ตอนท่ี 3 แบบันทึกข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มี
ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรยีนชานุมานวิทยาคม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสารบทความงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาความพึงพอใจและ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

2. ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่
มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ให้
ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการใน 5 ด้านคือ  ด้าน
วิชาการ  ด้านครูผู้สอน  ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
โรงเรียน  ด้านพฤติกรรมนักเรียนและด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

3. น าร่ างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
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4. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ (Face Validity) น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ
มาปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามที่สมบูรณ์ น าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 1. ขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29  เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการรวบรวม
ข้อมูล 

2. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
ขอความร่วมมือจากครูประจ าช้ันเพื่อฝากแบบสอบถามกับ
นักเรียนให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งให้ครู
ประจ าช้ันช่วยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จากนั้นผู้ศึกษาขอรับแบบสอบถามคืนจากครู
ประจ าช้ัน ตามวันเวลาที่ก าหนด 

3. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์  มาตรวจให้
คะแนนแล้ว น าข้อมูลทั้งหมดไปลงในแบบลงรหัส (Coding 
Form) เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้ 
ความถี่และค่าร้อยละเสนอในรูปแบบตาราง 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  โดยการ
หาค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายด้านและ
โดยรวม  เสนอในรูปแบบตาราง 

 3. น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 103)  
คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุด 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม
มาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม
ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม
น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29  โดยใช้ t – test  จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับ
การศึกษาและอาชีพ  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงน าค่าคะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบเป็นราย
คู่ โดยใช้การทดสอบด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (บุญชม  ศรี
สะอาด  2545 : 104) ค านวณจากสูตร 

   
100

n
fP 

 
เมื่อ  P แทน ร้อยละ 
       f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
       n แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

  

   n
XX 
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เมื่อ   X  แทน ค่าเฉลี่ย 
 X  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 n แทน จ านวนข้อทั้งหมด 

 
 

 
)1n(n
XXn.D.S

22




 
เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        X แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
       X  แทน ค่าเฉลี่ย 
       n แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
       แทน ผลรวม 
 

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
เคร่ืองมือ (สมนึก  ภัททิยธนี 2549 : 112) สูตรหาค่าเฉลี่ย
ความสอดคล้อง

 
 

N
RIOC  เมื่อ  IOC   แทน ดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจดุประสงค์กับเนื้อหา 
R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ  
             ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 3. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
 3.1 ทดสอบค่าที  (t – test)   
  กรณีที่ความแปรปรวนของประชากร 
ทั้งสองเท่ากัน ค านวณค่า t (บุญชม  ศรีสะอาด  
 2545 : 115)  

เมื่อ  t  แทน   ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค าว่าวิกฤต  

    1  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ี 1 
    2  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ี 2 
     S1  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 
     S2  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 
     n1  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 
     n2  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 2 
    ค่า Degrees  of  Freedom  (df)  ในกรณีนีเ้ท่ากับ     
     n  + n  - 2 
   

 กรณีนี้  ถ้ากลุม่ตัวอย่างมีน้อยจะใช้ค่า            
df  จากสูตร 

         1n
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เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค าวา่วิกฤต  
    1  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ี  1 
     S1  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่  1 
     S2  แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่  2 
     n1  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่  1 
     n2  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่  2 
 3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน  ค านวณ
ได้จากสูตร ต่อไปนี้ (บุญชม  ศรสีะอาด 2545 : 119) 

 w

b

MS
MSF   

เมื่อ  F  แทน ค่าสถิต ิ
 MS  แทนค่าประมาณการของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม   
  MS  =  SS    ( k – 1) 
MS  แทนค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม    
 MS  =  SS    (N – k) 
SS  แทน ผลรวมของก าลังสอง (sum of Squares) 

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคมสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  
29  พบว่า 1)ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหาร
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2)ผลเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษา พบว่า 
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษาและด้านอาชีพ มี
ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  3)ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมี
ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29 
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พบว่าด้านวิชาการ โรงเรียนควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ ให้
เพียงพอกับจ านวนนักเรียนโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด้านครูผู้สอน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ
ของครู และควรให้คณะครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนควรมีการ
จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้ร่มรื่นมีที่นั่งให้
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ด้านพฤติกรรม
นักเรียนโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 
และมีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับมาใช้อย่างเคร่งครัดและ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโรงเรียน
ควรมีการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง
รับทราบเป็นระยะ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

  จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้ศึกษาน ามา
อภิปรายผล ดังนี้  
  1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารการศึกษา โดยรวม คือ ด้านวิชาการ ด้านครูผู้สอน 
ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน  ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนได้ให้ความส าคัญต่อการ
ดูแล เอาใจใส่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองเป็น
อย่ างดี  จึ งส่ งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมา ก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพัฒน์  จันทร์ศรี (2545) ได้
ศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษากิ่งอ า เภอโนนนารายณ์  จั งหวัดสุรินทร์ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ                 
การบริหารโรงเ รี ยนประถมศึกษา  สั งกัดส านักงาน                    
การประถมศึกษา  กิ่งอ าเภอโนนนาราย จังหวัดสุรินทร์ อยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณารายด้าน   พบว่า 
 

1.1 ด้านวิชาการ ผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ โรงเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนอย่าง
จริงจัง จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนช่วยเหลือ
การเรียนของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียนได้ตามศักยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุเทน  
บุญสีลา (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่พบว่าด้าน
วิชาการผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

1.2  ด้านครูผู้ สอน ผู้ปกครองนัก เรี ยน
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ ครูมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ความสัมพันธภาพระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองเป็นไปอย่างดี ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และครูมีความเป็นกันเองในการ
ให้บริการ เมื่อผู้ปกครองไปติดต่อราชการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เตือนใจ  เกษณียบุตร (2546) ได้วิจัยเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดพระต าหนักใต้ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านงานบุคลากร ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ได้แก่ สภาพของอาคารเรียนมีความข็งแรง
ปลอดภัย ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เตือนใจ เกษณียบุตร (2546) ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียน
วัดพระต าหนักใต้ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า ด้านงานอาคารสถานที่ การจัดสภาพแวดล้อมอย่างดี       
ร่มรื่น สวยงาม สะอาด  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

1.4 ด้านพฤติกรรมนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
โรงเรียนมีห้องส้วมสะอาดและเพียงพอกับนักเรียน บริเวณ
โรงเรียนสะอาดเรียบร้อย  ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
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ห้องเรียนได้มาตรฐานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนและความสะอาดสะดวก สบายถูกสุขลักษณะของ
ห้องเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรพัฒน์  จันทร์ศรี 
(2545) ได้ศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัด
สุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจการนักเรียน ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียนและครูอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อภารกิจต่างๆ กับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
ผู้บริหารและครูยอมรับฟังค าติชมของผู้ปกครอง ครูและ
นักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน ครูและผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรทิน  พะลายานนท์ (2550) ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา               
เขต  29  โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 29 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุรทิน  พะลายานนท์ (2550) ได้ศึกษา 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพิทักษ์นครินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ 
และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 2. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 

พบว่าโดยรวม คือด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ
โรงเรียน ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี เป็นที่พึงพอใจ
ของผู้ปกครอง การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่เป็นเพศหญิง
และเพศชาย ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนทุก
กิจกรรม โดยไม่ได้ระบุผู้ปกครองที่เป็นเพศหญงิหรือเพศชาย 
จึงส่งผลให้ผู้ปกครองทั้งเพศหญิงและเพศชายก็มีความพึง
พอใจในระดับเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
เกสรินทร์  ผลกุศล (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานบริหารวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก ด้านงานบริหารงบประมาณและด้านงาน
บริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ 2. ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการ
บริหารงานโรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง
นักเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัญ สังข์ขาว (2542 ) ได้
วิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาต่อ
การบริ ห ารงาน โร ง เ รี ยน  สุ ร าษฎร์ เ ทคโน โลยี ช่ า ง
อุตสาหกรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อการบริหารงานโรงเรียน สุราษฎร์เทคโนโลยีช่าง
อุตสาหกรรมเปรียบเทียบตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมานวิทยาคม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29 
พบว่าโดยรวม คือด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ
โรงเรียน โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิดา นาทมนตรี (2547, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียน ศรีวิ
กรม์  สั งกัดส า นักบริหารงานคณะกรรมการส่ง เสริม 
การศึกษาเอกชนการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า 
(1) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครู นักเรียน ที่มีต่อการ
บริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม์ ในด้านงานวิชาการ กิจการ
นักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์  กับ
ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ ในระดับมากถึงมากที่สุด (2) 
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อยู่
ในระดับชั้นต่างกัน พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหาร งาน
วิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่  ความสัมพันธ์กับ 
ผู้ปกครองและชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจการนักเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
(3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการบริหารงาน
โรงเรียนศรีวิกรม์ พบว่า ความ พึงพอใจของครูที่มี
ประสบการณ์การท างาน 1-10 ปี 11-20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน โรงเรียนศรีวิกรม์ ด้าน
วิชาการและอาคารสถานที่ แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจการ นักเรียน ด้านบุคลากร 
และด้านความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน (4) เปรียบเทียบความ พึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการบริหารงานโรงเรียน ศรีวิกรม์ พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการ บริหารงานโรงเรียนศรีวิกรม์ ด้าน
วิชาการ ด้านกิจการ นักเรียน ด้านบุคลากร ด้านอาคาร
สถานท่ี ด้านความสัมพันธ์ กับผู้ปกครองและชุมชนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน เมื่อมา
พิจารณาผู้ปกครอง นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 
36-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 34.41 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่าง
การท างานเพื่อ หาเลี้ยงครอบครัว มีการเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลานของตนเอง อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ความ สนใจในระบบการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและ เต็มใจ ในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา อย่างเต็ม ความสามารถ สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ มานพ วงษ์สอาด (2547 : 82) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของครูและ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียน

ในต าบลวังข่อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์เขต 3 ผลการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง นักเรียน โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
ในต าบลวังข่อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครสวรรค์เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงาน งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร งานท่ัวไป 

 4. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
ชานุมานวิทยาคม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  29 พบว่าโดยรวม คือด้านวิชาการ ด้าน
ครูผู้สอน ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของโรงเรียน 
ด้านพฤติกรรมนักเรียน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตร ีมีความเข้าใจและความคาดหวงั
ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนไม่สูงนัก จึงเห็นว่าสิ่งที่โรงเรียน
ท าน้ันดีอยู่แล้ว ซึ่งผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไป จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษามากกว่า 
มองเห็นคุณค่าของการจัดการศึกษาชัดเจน อีกทั้งโรงเรียนมี
การบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว จึงท าให้
ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การศึกษาแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสายันต์ 
วิไลพัฒน์ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดคูมอญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดคูมอญ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 3. เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดคูมอญ จ าแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัย
ของ มานพ วงษ์สอาด (2547: 83) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
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พอใจของครูและ ผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียน
ในต าบลวังข่อย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์เขต 3  

 5. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนชานุมาน
วิทยาคม   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  29 พบว่าโดยรวม คือด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศของโรงเรียน ด้านพฤติกรรมนักเรียน และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ปกครองทุกอาชีพมีความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษา มี
ความสนใจในการจัดการศึกษา การบริหารงานโรงเรียน 
และความคาดหวังที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุก
ด้านเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริกุล ฉวีวรรณ 
(2546 : 69) ได้ศึกษาเรื่องความ พึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน ที่มีต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ ารุงปัญญา 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ปกครองที่นักเรียนที่ประกอบอาชีพ ต่างกันมีความพึง
พอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน บ ารุงปัญญาในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษา  ในแต่ละด้านพบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ ารุงปัญญา แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวาลา 
กันทอง (2548 : 67) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่
มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัด
ชลบุรี จ าแนกอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน และ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน /จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และควรมีการจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนอย่าง 
จริงจัง 

 2. ด้านครูผู้สอน ครูควรมีความมุ่งมั่นตั้งใจสอน 
เพื่อพัฒนาความรู้แก่นักเรียน และควรมี วิธีการสอนที่
หลากหลาย 
 3. ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของ 
โรงเรียนควรจัดพื้นที่เพียงพอส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสม และควรมีการจัดสนามเด็กเล่นและสวนหย่อม
ของโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน 

4. ด้านพฤติกรรมนักเรียน ควรส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามาศึกษาหา
ความรู้หรือเข้ายืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียน และควรน า
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาประกอบพิจารณาในการจัด
การศึกษาด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส า เร็จลุล่วงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ประธานสาขา
หลักสูตรการบริหารการศึกษา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้ค าปรึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ไพ
วุฒิ ลังกา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ ให้ ค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างดียิ่งตลอดมา 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
ดร.นิรมิต ชาวระนอง ดร.เชาว์ประภา เช้ือสาธุชน ว่าที่ร้อย
ตรีชฎิล ชูฉัฏฐะและผอ.วัชรินธร  วันสุดล  ผู้เช่ียวชาญใน
การประเมินเครื่องมือในการท าวิจัยและขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในครั้งนี้  

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุก
ท่านที่ให้ความรู้แก้ผู้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรการ
บริหารการศึกษา ในระดับปริญญาโท ผู้วิจัยได้ตระหนักว่า
ความรู้ที่ได้มานั้นมีคุณค่ายิ่ง และจะน าความรู้ที่ได้มานั้นไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและประเทศชาติต่อไป   
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